
 

 

Ås kommune  

  

 

18/00018 
 

MØTEPROTOKOLL 

Administrasjonsutvalget 
 
Møtetid: 06.06.2018 kl. 18.00 – 18.25 
Sted: Ås kulturhus, Store salong 
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 6. 
  
Møtende medlemmer:  
Arbeidsgiverrepresentanter: 
Ap:  Ivar Ekanger, Laila P. Nordsveen 
SV:  Kristine Lien Skog 
FrP:   Gro Haug 
KrF:  Paul Bolus Johansen  
 

Møtende varamedlemmer: 
H:  Sverre Strand Teigen 
 

Forfall: 
H:  Egil Ørbeck  
 

Arbeidstakerrepresentantene var ikke innkalt til behandling av sakene 14 og 
15/18. Øvrige saker var utsatt til ekstraordinært møte 13.06.2018. 
Arbeidstakerrepresentantene er: 
FF:  Eli Stokkebø 
FF:  Astrid Svingen 
UDF  Audun Johannessen 
(UDF: Utdanningsforbundet. FF: Fagforbundet avd. 278 Ås) 
 

Fra administrasjonene møtte: 
Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær, 
organisasjons- og personalsjef Wenche Vedhugnes. 
 

Diverse merknader: 
Gro Haug (H) var forespurt om å godkjenne protokollen i nestleders sted. 
Møtet startet kl. 18.00 på grunn av budsjettseminar. Derfor var kun sakene 14 og 15 
satt opp til behandling og resten av sakene utsatt til ekstraordinært møte 
13.06.2018. 
 

Møteprotokoll godkjent 07.06.2018 
av leder Ivar Ekanger og Gro Haug. 
 

Underskrifter: 
 

_____________________                  _____________________ 
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Saksliste 

 Side 

Informasjon fra rådmann 

Informasjon fra leder og eventuelt 

Saker til behandling 

14/18 18/01509-1 Uravstemning tariffoppgjøret 2018 3 

15/18 14/00455-19 Klage på avslag om tapt arbeidsfortjeneste og 
reisekostnader - Unntatt etter offentlighetsloven 
Offentlegforskrifta  

4 
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Informasjon fra rådmannen: 
Det ble informert om status vedrørende lokale lønnsforhandlinger. 

 

Saker til behandling  
 
ADM-14/18 
Uravstemning tariffoppgjøret 2018 
 
Rådmannens innstilling: 
Ås kommune svarer ja til den fremforhandlede tariffavtalen. 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 06.06.2018: 
Kun arbeidsgiverrepresentantene hadde stemmerett.  
 
Votering: (6 stemmer) 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Administrasjonsutvalgets vedtak 06.06.2018: 
Ås kommune svarer ja til den fremforhandlede tariffavtalen. 
 
 
  



Ås kommune 

  
Administrasjonsutvalget 06.06.2018 Side 4 av 4 

  

 

ADM-15/18 
Klage på avslag om tapt arbeidsfortjeneste og reisekostnader 

 
Ordførers 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 06.06.2018: 
Saksutredningen m/vedlegg er offentlig og ble behandlet i åpent møte.  
Den skulle imidlertid ikke publiseres på Internett, jf. Offentlegforskrifta § 7e. 
 
Kun arbeidsgiverrepresentantene hadde stemmerett. 
 
Ivar Ekanger (Ap) fremmet følgende forslag: 
Tilsvarer administrasjonsutvalgets vedtak. 
 
Votering: (6 stemmer) 
Ap’s forslag ble enstemmig vedtatt ved alternativ votering mot ordførerens innstilling. 
 
Administrasjonsutvalgets vedtak 06.06.2018: 
1. Det må tydeliggjøres bedre i innkallinger til konferanser, befaringer o.a. om dette 

er møter med møtegodtgjørelse eller ikke. 
 
2. Siden det kunne være uklart om klager var innkalt eller ikke - og siden 

vedkommende på det tidspunkt ikke hadde en fast politikergodtgjørelse - tilstås 
vedkommende ordinær møtegodtgjørelse, men ikke erstatning for tapt 
arbeidsfortjeneste eller dekning av reisekostnader. 
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