
 

 

Ås kommune  

  

 

18/00018 
 

MØTEPROTOKOLL 

Administrasjonsutvalget 
 
Møtetid: 02.05.2018 kl. 16.30 – 18.00 
Møtested: Ås kulturhus, Lille sal 
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Arbeidsgiverrepresentanter: 
Ap:  Ivar Ekanger, Laila P. Nordsveen 
SV:  Kristine Lien Skog 
FrP:   Gro Haug 
   
Arbeidstakerrepresentanter: 
FF:  Eli Stokkebø 
UDF  Audun Johannessen 
(UDF: Utdanningsforbundet. FF: Fagforbundet avd. 278 Ås) 
 

Møtende varamedlemmer: 
H:  Sverre Strand Teigen  
Sp:  Odd Rønningen 
FF:  Anne Mari Hojem Borge 
 

Forfall:  
H:  Egil Ørbeck  
KrF:  Paul Bolus Johansen 
FF:  Astrid Svingen 
 

Fra administrasjonene møtte: 
Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær, 
helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt,  
etatsjef for teknikk og miljø Nils Erik Pedersen 
og service- og kommunikasjonssjef Anne Eid.  
 

Diverse merknader: 
Sakene 8 og 9/18 ble sendt ut som tilleggssaker.  
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 3-6 og 8-9/18, deretter behandlet 
arbeidsgiverrepresentantene sak 7/18. 
 
Møtet ble avsluttet kl. 18.00 på grunn av påfølgende møte i formannskapet. 
 
Møteprotokoll godkjent 03.05.2018 
av leder Ivar Ekanger og Kristine Lien Skog. 
 
Underskrifter: 
 

_____________________                  _____________________ 
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Informasjon fra rådmann 

Omstillingsprosjektet – status og fremdrift. 

 

Informasjon fra leder og eventuelt 

1. Forhandlingsutvalget har etablert en liten arbeidsgruppe til å komme med innspill 
til lønnspolitikken. 

 
2. Lokale lønnsforhandlinger i kapittel 3 og 5 nærmer seg. (juni) 
 
3. Det er løsning i kommuneoppgjøret. Det blir ikke lokale forhandlinger i kapittel 4. 
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Saker til behandling  

ADM-3/18 
Ås kommunes årsmelding 2017 
 
Rådmannens innstilling: 
Årsmelding med årsberetning 2017 tas til orientering. 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 02.05.2018: 
Administrasjonsutvalget drøftet seg frem til følgende forslag: 
Tilsvarer administrasjonsutvalgets innstilling. 
 
Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig tiltrådt. 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 02.05.2018: 
1. Årsmelding med årsberetning 2017 tas til orientering. 
2. Administrasjonsutvalget viser til hovedutvalg for oppvekst og kulturs merknad 

vedrørende omfanget av spesialundervisning og støtter hovedutvalgets merknad. 
3. Administrasjonsutvalget  

 ønsker økt satsing på heltidsstillinger. 

 er tilfreds med utviklingen i antall lærlinger 

 er tilfreds med satsingen på redusert sykefravær, men dette er en utfordring. 
som må håndteres kontinuerlig. 

 
 
 

ADM-4/18 
Ås kommunes reglementer - revidering 
 
Ordførers innstilling på vegne av ad hoc utvalg for revidering av reglementene: 
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1 datert 11.04.2018, 
vedtas. 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 02.05.2018: 
Administrasjonsutvalget drøftet reglementene.  
 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 
Forhandlingsutvalget opprettholdes. 
 
Votering: 
SV’s forslag ble tiltrådt 7-2 (H, Sp). 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 02.05.2018: 
Administrasjonsutvalget drøftet reglementene.  
Forhandlingsutvalget opprettholdes. 
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ADM-5/18 
Voksnes rett til opplæring - organisering og tilbud 
 
Rådmannens innstilling: 

 Fra skoleåret 2018/19 opphører kjøp av grunnskoleplasser i andre kommuner. 
Hele grunnskoleløpet for voksne tilbys ved Ås kommunale 
voksenopplæringssenter (Ås VO) fra høsten 2018.  

 Særskilt tilrettelagt opplæring (STO) i voksenopplæringen avslutter 
prosjektperioden juni 2018. Den midlertidige organisatoriske plasseringen av STO 
ved PPS, avvikles. STO føres tilbake til Ås VO. 

 Tilstandsrapport for 2017 med utviklingsmelding 2018 for Ås VO, tas til 
etterretning.  

 
Administrasjonsutvalgets behandling 02.05.2018: 
Sverre Strand Teigen (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes, og det utredes et alternativ hvor det etableres et IKS mellom Ås, 
Vestby og Frogn kommuner om voksenopplæring.  
 
Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet forslag om at «for voksne» tilføyes etter «kjøp av 
grunnskoleplasser» i innstillingens kulepunkt 1.  
 
Votering: 
H’s utsettelsesforslag ble nedstemt 7-2 (H, FrP). 
Innstillingens punkt 1 med Ap’s forslag ble enstemmig tiltrådt, 
punkt 2 ble tiltrådt 8-1 (H), punkt 3 ble enstemmig tiltrådt. 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 02.05.2018: 

 Fra skoleåret 2018/19 opphører kjøp av grunnskoleplasser for voksne i andre 
kommuner. Hele grunnskoleløpet for voksne tilbys ved Ås kommunale 
voksenopplæringssenter (Ås VO) fra høsten 2018.  

 Særskilt tilrettelagt opplæring (STO) i voksenopplæringen avslutter 
prosjektperioden juni 2018. Den midlertidige organisatoriske plasseringen av STO 
ved PPS, avvikles. STO føres tilbake til Ås VO. 

 Tilstandsrapport for 2017 med utviklingsmelding 2018 for Ås VO, tas til 
etterretning.  
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ADM-6/18 
Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 til politisk 
behandling 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer administrasjonsutvalgets innstilling. 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 02.05.2018: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 02.05.2018: 
1. Sykkel og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 vedtas.  
2. Det utarbeides en tiltaksplan for sykling og gange som grunnlag for prioritering i 

kommunens handlingsprogram 2019-2022. 
 
 
 
 

ADM-7/18 
Klage på avslag om tapt arbeidsfortjeneste og reisekostnader 
 
Rådmannens innstilling: 
Avgjørelse av 16.11.2017 om ikke å dekke tapt arbeidsfortjeneste for deltakelse på 
tre arrangementer med åpen invitasjon og reisekostnader for fem møter 
opprettholdes. Klagen tas ikke til følge. 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 02.05.2018: 
Arbeidsgiverrepresentantene drøftet seg frem til at saken utsettes av tidsmessige 
årsaker. 
 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. (6 stemmer) 
 
Administrasjonsutvalgets vedtak 02.05.2018: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
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ADM-8/18 
Utflytting av kommunale virksomheter lokalisert  
i Rådhusplassen 29. Endret løsning 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer administrasjonsutvalgets innstilling. 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 02.05.2018: 
Sverre Strand Teigen (H) fremmet på vegne H og FrP følgende alternative forslag til 
innstillingens pkt. 1, tilsvarende H’s forslag i K-sak 53/17, 25.10.2017: 
Kommunestyret ber rådmannen vurdere all administrativ virksomhet for alternativ 
flytting, og prioritere at publikumsrettet virksomhet beholdes i sentrum så langt det er 
mulig.  
 
Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1 ble tiltrådt 7-2 (H, FrP) ved alternativ votering mot  
H og FrP’s fellesforslag. 
Rådmannens innstilling punkt 2-6 ble enstemmig tiltrådt. 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 02.05.2018: 
1. Det etableres et nytt modulbygg på hangartomta i Brekkeveien 10. Bygget 

plasseres fortrinnsvis så langt sør på tomta som mulig. Søknad om dispensasjon 
fra reguleringsformålet behandles på ordinær måte. 

2. Dagsenteret flyttes fra Moerveien 10 til administrasjonsbygget på Bjørnebekk. 
3. Rådmannen får fullmakt til å plassere berørte enheter i modulen og Tannklinikken 

ut i fra en best mulig utnyttelse av bygningsmassen og den enkelte enhets 
tjenesteproduksjon. Følgende enheter blir berørt i første omgang: Ås 
helsestasjon, Helsestasjon for ungdom, Familieteamet, PPS, Stab Oppvekst og 
kultur, Økonomi og Organisasjon & personal.  

4. Eksisterende hangarbygg rives og virksomheten som i dag er i hangaren flyttes til 
nytt lagerbygg på Bjørnebekk. 

5. Modulbygget kan kjøpes dersom det viser seg å være det økonomisk sett mest 
fordelaktige alternativet.  

6. Eventuelt behov for tilleggsfinansiering etter anbudskonkurranse fremmes i 
forbindelse med 1. tertial reguleringen. 
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ADM-9/18 
Omstillingsprosjektet på Moer sykehjem 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 25.04.2018: 
1. Moer sykehjem ansetter inntil 10 nye årsverk helsefagarbeidere på variabel lønn. 

(Budsjett for korttidsfravær, - langtidsfravær/sykelønnsrefusjoner og deler av 
overtidsbudsjett.)  
 
Organisatorisk tilpasses stillingsstørrelsene så flest mulig av de ansatte i 
reduserte stillinger kan få heltidsstillinger.  

 
2. Moer sykehjem flytter ikke tidspunktet for middagsservering på nåværende 

tidspunkt.  
HHS ber administrasjonen om å komme tilbake med forslag til tiltak for å følge 
opp HHS´ vedtak i sak nr. 20/2017.  

 
Rådmannens innstilling: 
1. Moer sykehjem ansetter inntil 10 nye årsverk helsefagarbeidere på variabel lønn. 

(Budsjett for korttidsfravær, - langtidsfravær/sykelønnsrefusjoner og deler av 
overtidsbudsjett.)  

 
2. Moer sykehjem flytter ikke tidspunktet for middagsservering på nåværende 

tidspunkt.  
 
Administrasjonsutvalgets behandling 02.05.2018: 
Laila P. Nordhagen (Ap) fremmet forslag om hovedutvalg for helse og sosials 
innstilling.  
 
Votering: Hovedutvalg for helse og sosials innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 02.05.2018: 
1. Moer sykehjem ansetter inntil 10 nye årsverk helsefagarbeidere på variabel lønn. 

(Budsjett for korttidsfravær, - langtidsfravær/sykelønnsrefusjoner og deler av 
overtidsbudsjett.)  
 
Organisatorisk tilpasses stillingsstørrelsene så flest mulig av de ansatte i 
reduserte stillinger kan få heltidsstillinger.  

 
2. Moer sykehjem flytter ikke tidspunktet for middagsservering på nåværende 

tidspunkt.  
Administrasjonen bes om å komme tilbake med forslag til tiltak for å følge opp 
hovedutvalg for helse og sosials vedtak 23.08.2017 i HHS-sak 20/17.  
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