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Ny administrativ organisering av Ås kommune 

Saksbehandler:  Trine Christensen Saksnr.:  16/02227 

Behandlet av  Møtedato 

1 Arbeidsmiljøutvalget 2018 10/18 21.08.2018 
10 Kommunestyret   
2 Ungdomsrådet 13/18 21.08.2018 
3 Eldrerådet 8/18 21.08.2018 
4 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 11/18 21.08.2018 
5 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 27/18 22.08.2018 
6 Hovedutvalg for helse og sosial 18/18 22.08.2018 
7 Hovedutvalg for teknikk og miljø 63/18 23.08.2018 
8 Administrasjonsutvalget 21/18 29.08.2018 
9 Formannskapet 62/18 29.08.2018 
 

  
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 22.08.2018: 
Hovedutvalget fremmet følgende fellesforslag: 
 
Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) tar Rådmannens innstilling til orientering med 
følgende kommentarer: 

 HHS savner vurderinger av fordeler og ulemper, inkludert økonomiske 
konsekvenser, med forslaget til nytt organisasjonskart. 

 HHS har ikke vesentlige innvendinger mot innholdet i kommunalområdet «Helse 
og Velferd» bortsett fra behovet for å inkludere «Forebyggende Helse» i området. 

 HHS ser at det kan være aktuelt med noen endringer i fordelingen av oppgaver 
mellom kommunalområdene. 

 HHS overlater til kommunestyre og formannskap å vurdere antall politiske utvalg 
som vil være nødvendig for å sikre politisk styring og demokratisk medvirkning. 

 
Votering: 
HHS sitt fellesforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 22.08.2018: 
Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) tar Rådmannens innstilling til orientering med 
følgende kommentarer: 

 HHS savner vurderinger av fordeler og ulemper, inkludert økonomiske 
konsekvenser, med forslaget til nytt organisasjonskart. 

 HHS har ikke vesentlige innvendinger mot innholdet i kommunalområdet «Helse 
og Velferd» bortsett fra behovet for å inkludere «Forebyggende Helse» i området. 

 HHS ser at det kan være aktuelt med noen endringer i fordelingen av oppgaver 
mellom kommunalområdene. 
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 HHS overlater til kommunestyre og formannskap å vurdere antall politiske utvalg 
som vil være nødvendig for å sikre politisk styring og demokratisk medvirkning 

 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 27. august 2018 
 
Jan Einbu 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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