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Saksprotokoll 
 

 

Heltidskultur i Ås kommune - orientering om prosjektet 

Saksbehandler:  Hanne Dølheim Saksnr.:  21/00280 

Behandlet av  Møtedato 

1 Arbeidsmiljøutvalget 2021 1/21 04.03.2021 

2 Hovedutvalg for helse og sosial 1/21 03.03.2021 

3 Administrasjonsutvalget 3/21 10.03.2021 

 

  
 

Administrasjonsutvalgets behandling 10.03.2021: 
Liv Anna Lindman (MDG) fremmet forslag til alternativt vedtak:  

Administrasjonsutvalget tar saken om heltidkultur i Ås kommune til orientering, 
men vektlegger at arbeidet med heltidkultur ikke skal være til hinder for frivillig 
deltid, muligheter for mennesker med redusert arbeidsevne eller deltid i 

forbindelse med utdanning. 
 

Anne Whyte (FrP) fremmet følgende forslag: 
1. Kommuneadministrasjonen bes vurdere om saken kan utredes internt i 

steden for å bruke ekstern konsulentbistand både av hensyn til kostnader og 

for å sikre at allerede eksisterende informasjon kommer med.  
2. Hvis ekstern konsulentbistand er helt nødvendig skal innhentet tilbud 

inkludert komplett kostnadsestimat legges frem for Kommunestyret for 
beslutning grunnet kommunens økonomiske situasjon. 

 
Anne Whyte (FrP) fremmet protokolltilførsel:  
Vi ber om at kommunen redegjør for de økonomiske konsekvensene inkludert 

kostnadene for arbeidstid i alle saker hvor eksterne konsulenter er vurdert 
benyttet. Arbeidstid må regnes med som kostnader. 

 
Dag H. Nestegard (SV) foreslo følgende: 
Administrasjonen vurderer muligheten for å sette i gang forsøk med 

sekstimersdag i Ås kommune. Sekstimersdag vil være et solidarisk grep i strevet 
etter å bidra til et mer humant arbeidsliv. 

 
 
Votering: 

Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
MDG’s forslag ble nedstemt 5-4 (MDG, FrP, SV, KrF). 

FrP’s forslag punkt 1 ble nedstemt 7-2 (FrP, KrF). 
FrP’s forslag punkt 2 ble nedstemt 7-2 (FrP, KrF). 
SV’s forslag ble nedstemt 7-2 (MDG, SV). 

 
Administrasjonsutvalgets vedtak 10.03.2021: 
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Saken tas til orientering. 
_____ 

 
 
Protokolltilførsel fra FrP:  

Vi ber om at kommunen redegjør for de økonomiske konsekvensene inkludert 
kostnadene for arbeidstid i alle saker hvor eksterne konsulenter er vurdert 

benyttet. Arbeidstid må regnes med som kostnader. 
 
 

 
 

 
Saksprotokollen bekreftes 

Ås, 12. mars 2021 
 
Vibeke Berggård 
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