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MØTEPROTOKOLL 

Administrasjonsutvalget 
 
Møtetid: 10.03.2021 kl. 16.30 – 17.30 

Sted: Fjernmøte i Teams 
  

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  

Møtende medlemmer:  
Arbeidsgiverrepresentanter: 
Ap:  Ola Nordal, leder 

KrF:  Paul Bolus Johansen, nestleder 
SV: Dag H. Nestegard 

Sp: Annett Hegén Michelsen 
MDG: Liv Anna Lindman 
FrP: Anne Whyte 

   
Arbeidstakerrepresentanter: 

FF:  Eli Stokkebø 
FF:    Line Kvalberg 
UDF:  Hanne Nesfeldt 

(UDF: Utdanningsforbundet. FF: Fagforbundet avd. 278 Ås) 
 

Møtende varamedlemmer/forfall: Ingen 
 
Fra administrasjonene møtte: 

Kommunedirektør Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård sekretær, 
kommunalsjefene Nils Erik Pedersen, Ellen Benestad, Tove Kreppen Jørgensen 

og HR-sjef Wenche Vedhugnes og konsulent Kim Madsen Pham. 
 
Diverse merknader: 

Alle som ønsket å følge møtet ble invitert inn i Teams. 
Kun arbeidsgiverrepresentantene hadde stemmerett i ADM-sak 4/21. 

 
Møteprotokoll godkjent 12.03.2021 

 

 
___________________________                 __________________________ 

 Ola Nordal, leder  Paul Bolus Johansen, nestleder 
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Saksliste 
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_____ 
 

 
Informasjon fra kommunedirektøren  

1. Kommunens varslingsrutiner, kommunens informasjonsarbeid under 
pandemien og utstyrssituasjonen ved Ås læringssenter – kommunedirektøren 
orienterte kontrollutvalget 09.03.2021, jf. kontrollutvalgssak 11/21 på 

kommunens hjemmeside her.  
 

2. Koronasituasjon og vaksiner – orientering om status. 
For oppdateringer se kommunens hjemmeside her. 

 
3. Kommunalsjefstilling etter Ellen Benestad er lyst ut. 

Kommunikasjonssjefstilling er utlyst og ved fristens utløp er det kommet inn 

28 søknader.  
 

 
Informasjon fra leder og eventuelt  
1. Ansettelse av ny kommunedirektør – prosess.   

Selskapet Headviser er engasjert for å bistå i ansettelsesprosessen. 
Det tas sikte på å ansette ny kommunedirektør i kommunestyremøte 16. juni. 

Ansettelsesutvalget er innkalt til møte mandag 15. mars. 
Det tas sikte på ekstraordinært møte i formannskapet onsdag 17. mars kl. 
18.00 for å ta stilling til utlysningstekst. Deretter arbeides det videre med 

kravspesifikasjon som skal danne grunnlag for Headvisers arbeid.  
Hovedtillitsvalgte i Fagforbundet og Utdanningsforbundet deltar i prosessen.  

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kontrollutvalget-2019-2023-09-03-2021.350480.MD1I818233oee34.pts.html
https://www.as.kommune.no/koronavirus-informasjon-og-helsehjelp.6293551.html
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Saker til behandling  

ADM-2/21 
Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for 
grunnskolen i Ås 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 03.03.2021: 

1. Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for grunnskolen i Ås tas 

til etterretning. 
 

2. Det må utarbeides og innføres et felles rapporteringssystem for alle 
skolene i Ås med virkning fra «Tilstandsrapport 2021». Relevante mål skal 
kvantifiseres og være målbare, og være forankret i gjeldende 

undervisningsmål. Alle resultater skal rapporteres likt og i et felles 
rapporteringssystem. 

 
3. Skolene skal også rapportere status på bibliotek/skolebibliotek og svømme 

opplæring. 

 
Innstilling fra Ungdomsrådet 02.03.2021 og kommunedirektøren: 

Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for grunnskolen i Ås tas til 
etterretning 
 

Administrasjonsutvalgets behandling 10.03.2021: 
Anne Whyte (FrP) foreslo endring i kommunedirektørens 

innstilling/hovedutvalgets innstilling punkt 1: 
«etterretning» endres til «orientering»  

 
Hanne Nesfeldt (UDF) fremmet uttalelse på vegne av de tillitsvalgte i 
administrasjonsutvalget (Fagforbundet Ås og UDF): 

Se nederst i protokollen. 
 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt 8-1 (FrP) ved alternativ votering mot 
FrP’s endringsforslag. 

Det var enighet om at uttalelsen fra de tillitsvalgte følger saken. 
 

Administrasjonsutvalgets innstilling 10.03.2021: 
Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for grunnskolen i Ås tas til 
etterretning. 

 

Uttalelse fra de tillitsvalgte 10.03.2021 som følger saken: 
Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for grunnskolen i Ås viser at 
skoleledelsen i Ås kommune har utviklet en profesjonell læringskultur som bidrar 

til elevenes læring og utvikling. Ansatte, lærere og skoleledere har siden mars 
2020 strukket seg svært langt for å gi elevene god opplæring og oppfølging både 
på skolen og via digitale løsninger. Elever, ansatte, lærere og skoleledere måtte 

på kort tid omstille seg til digital undervisning. Heldigvis hadde alle elevene 
allerede enten læringsbrett eller PC, så infrastrukturen lå godt til rette for denne 

uforutsette situasjonen. Rektorene har hjulpet hverandre, stått sammen med alle 
ansatte og sørget for at skolene har kommet godt gjennom korona-perioden så 
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langt. Skoleeier i Ås kommune kan være stolt av arbeidet og innsatsen som alle i 
Ås-skolen har gjort. 

 
 
 

 
 

ADM-3/21 
Heltidskultur i Ås kommune - orientering om prosjektet 
 

Innstilling fra Hovedutvalg for helse og sosial 03.03.2021 og 
kommunedirektøren: 
Saken tas til orientering 

 
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: 
Saken tas til orientering. 

_____ 
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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. 

 
 

 

ADM-4/21 
Tariffnotat - innspill til KS 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Ås kommunes innspill til spørsmål KS stiller i tariffnotatet 2021, vedtas og 

meldes tilbake til KS. 
 

Administrasjonsutvalgets behandling 10.03.2021: 
Kun arbeidsgiverrepresentantene hadde stemmerett. (6 stemmer) 
 

Votering:  
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. (6 stemmer) 

 
Administrasjonsutvalgets vedtak 10.03.2021: 

Ås kommunes innspill til spørsmål KS stiller i tariffnotatet 2021, vedtas og 
meldes tilbake til KS. 
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