
Ås kommune

14/00051

MØTEPROTOKOLL

Administrasjonsutvalget

Møtetid: 11.06.2014 kl. 16.30 –17.40.
Sted: Ås kulturhus, Lille sal

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9.

Møtende medlemmer:
Arbeidsgiverrepresentanter:
A: Johan Alnes, Anne Odenmarck
Sp: Odd Rønningen
SV: Saroj Pal
H: Gro Haug, Egil Ørbeck

Arbeidstakerrepresentanter:
FF: Eli Stokkebø
UDF Audun Johannessen
(UDF: Utdanningsforbundet. NSF: Sykepleierforbundet. FF: Fagforbundet avd. 278 Ås)

Møtende varamedlemmer:
Forfall var ikke meldt.

Forfall:
NSF: Thomas-André Sandvik

Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,
teknisk sjef Arnt Øybekk, oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad,
økonomisjef Emil Schmidt og plan- og utviklingssjef Greta Elin Løkhaug.

Møteprotokoll godkjent 12.06.2014 av
leder Johan Alnes og nestleder Odd Rønningen.

Underskrifter:
_____________________ _____________________
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Informasjon fra rådmann
Arbeidsgiverpolitikk og lønnspolitikk, oppfølging av ADM-sak 5/14, 09.04.2014.
Jf. informasjon fra rådmannen i administrasjonsutvalget 14.05.2014.
Nytt møte med arbeidstakerorganisasjonene holdes 17.06.2014.
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ADM-9/14
1. tertialrapport 2014

Rådmannens innstilling:
Tilsvarer administrasjonsutvalgets innstilling.

Administrasjonsutvalgets behandling 11.06.2014:
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. (8 stemmer)

Administrasjonsutvalgets innstilling 11.06.2014:
1. tertialrapport 2014 tas til orientering.

ADM-10/14
Budsjettreguleringer 1. tertial 2014

Rådmannens innstilling:
Tilsvarer rådmannens innstilling.

Administrasjonsutvalgets behandling 11.06.2014:
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. (8 stemmer)

Administrasjonsutvalgets innstilling 11.06.2014:
Budsjettreguleringer for 1. tertial 2014 gjennomføres i tråd med tabell 1. og 2.

ADM-11/14
Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet
2014 - 2030

Rådmannens innstilling: Tilsvarer administrasjonsutvalgets innstilling.

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 04.06.2014:
1. Saken om befolkningsprognoser sett opp mot barnehage-og skolekapasitet tas til

orientering.
2. Det gjennomføres snarest en mulighetsstudie rundt utbygging av Åsgård skole

samtidig som andre tomter vurderes.
3. Det legges fram en revidert barnehagebehovsplan høsten 2014.
4. Det fremmes en plan for utbygging av skoler, utnyttelse av skolekapasiteten og

hvorledes mangel på skolekapasitet skal løses de nærmeste årene.
Prioritering av utbygging fremmes innen budsjettmøte i november 2014.

5. Det opprettes en stilling i oppvekst og kulturetaten fra 1.9.2014 for å kunne
gjennomføre og følge opp, sikre framdrift og gjennomføre utbygginger,
ombygginger og rehabilitering av skoler og barnehager. Stillingen finansieres over
byggeprosjektene.
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6. Det innhentes erfaringer med OPS-prosjekter (offentlig-privat-samarbeid) fra
andre kommuner, og det vurderes hvor vidt dette kan være en god løsning for Ås
kommune i forbindelse med punkt 4.

Administrasjonsutvalgets behandling 11.06.2014:
Gro Haug (H) fremmet forslag om hovedutvalgets punkt 6:
Det innhentes erfaringer med OPS-prosjekter (offentlig-privat-samarbeid) fra andre
kommuner, og det vurderes hvor vidt dette kan være en god løsning for Ås kommune
i forbindelse med punkt 4.

Votering: (8 stemmer)
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.
H’s forslag ble nedstemt 5-3 (2H, Sp).

Administrasjonsutvalgets innstilling 11.06.2014:
1. Saken om befolkningsprognoser sett opp mot barnehage- og skolekapasitet tas til

orientering.
2. Det gjennomføres snarest en mulighetsstudie rundt utbygging av Åsgård skole.
3. Det legges fram en revidert barnehagebehovsplan høsten 2014.
4. Det fremmes en plan for utbygging av skoler, utnyttelse av skolekapasiteten og

hvorledes mangel på skolekapasitet skal løses de nærmeste årene.
5. Det opprettes en stilling i oppvekst og kulturetaten fra 1.9.2014 for å kunne

gjennomføre og følge opp utbygginger, ombygginger og rehabilitering av skoler
og barnehager. Stillingen finansieres over byggeprosjektene.

ADM-12/14
Næringskonsulent - ny stilling

Rådmannens innstilling:
Det opprettes en 100 % stilling som næringskonsulent i plan- og utviklingsavdelingen
fra oktober 2014. Stillingen finansieres av merinntekter på eiendomsskatt på næring.

Administrasjonsutvalgets behandling 11.06.2014:
Egil Ørbeck (H) fremmet forslag om at stillingsbeskrivelse må foreligge før utlysning.

Votering: (8 stemmer)
Rådmannens innstilling med H’s tillegg ble enstemmig tiltrådt.

Administrasjonsutvalgets innstilling 11.06.2014:
Det opprettes en 100 % stilling som næringskonsulent i plan- og utviklingsavdelingen
fra oktober 2014. Stillingen finansieres av merinntekter på eiendomsskatt på næring.
Stillingsbeskrivelse må foreligge før utlysning.
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ADM-13/14
Etatsjef for tekniske tjenester- ansettelsesutvalgets innstilling

Rådmannens innstilling:
Tilsvarer administrasjonsutvalgets vedtak.

Administrasjonsutvalgets behandling 11.06.2014:
Saken ble behandlet for lukkede dører i hht. kommuneloven § 31 nr. 3.

Votering: (8 stemmer)
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Administrasjonsutvalgets vedtak 11.06.2014:
1. Nils Erik Pedersen ansettes som etatsjef for tekniske tjenester.
2. Forhandlingsutvalget v/ ordfører får sammen med rådmannen fullmakt til å avtale

tiltredelsesdato og lønnsvilkår.
3. Dersom Nils Erik Pedersen skulle velge å takke nei til stillingen gis intervju-

utvalget/ansettelsesutvalget i oppdrag å fortsette prosessen med å finne aktuelle
kandidater.

ADM-14/14
Permisjonssøknad

Rådmannens innstilling:
Tilsvarer administrasjonsutvalgets vedtak.

Administrasjonsutvalgets behandling 11.06.2014:
Saken ble behandlet for lukkede dører i hht. kommuneloven § 31 nr. 3.

Votering: (8 stemmer)
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Administrasjonsutvalgets vedtak 11.06.2014:
Søkeren innvilges ikke permisjon skoleåret 2014/2015
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VEDLEGG til ADM-sak 10/14
Budsjettreguleringer 1. tertial 2014
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