
 

 

Ås kommune  

  

 

18/03555 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Administrasjonsutvalget 
 
Møtetid: 13.03.2019 kl. 16.30 – 17.30 
Sted: Ås kulturhus, Lille sal 
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Arbeidsgiverrepresentanter: 
Ap:  Johan Alnes, Laila Nordsveen 
SV:  Kristine Lien Skog 
H:  Egil Ørbeck  
FrP:   Gro Haug 
   
Arbeidstakerrepresentanter: 
FF:  Eli Stokkebø 
UDF  Hanne Nesfeldt 
(UDF: Utdanningsforbundet. FF: Fagforbundet avd. 278 Ås) 
 
Møtende varamedlemmer: 
FF:  Anne Mari Hojem Borge 
 
Forfall:  
KrF:  Paul Bolus Johansen – ikke meldt 
FF:  Astrid Svingen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær, 
organisasjon- og personalsjef Wenche Vedhugnes,  
kommunalsjef helse og mestring Marit Roxrud Leinhardt,  
kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur Nils Erik Pedersen,  
service- og kommunikasjonssjef Anne Eid. 
 
Diverse merknader: 
Informasjon fra leder og eventuelt ble behandlet til slutt i møtet. 
 
Møteprotokoll godkjent 14.03.2019 
av leder Johan Alnes og nestleder Egil Ørbeck. 
 
Underskrifter: 
 

_____________________                  _____________________ 
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Informasjon fra rådmann 
 
1. Sentrale forhandlinger – mellomoppgjør.  
 
2. Forberedelse før nye virksomhetsledere tiltrer.  
 
 
 
Informasjon fra leder og eventuelt 
 
1. Administrasjonsutvalget ba om en oversikt over emner som utvalget bør behandle 

ut perioden. Se bestillinger i handlingsprogrammet. 
 
2. Hanne Nesfeldt (UDF) orienterte om oppfølging av kommunestyrets vedtak om 

seniorpolitiske tiltak. 
 
 
 
Referatsaker  
 
4/19 19/00054-4 Ny IA-avtale fra 01.01.2019 til 31.12.2022 

 
5/19 19/00054-5 AMU protokoll 22.01.2019.pdf 

 

 
Referatsakene ble tatt til orientering.  
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Saker til behandling  

ADM-2/19 
Etablering av felles IKT-samarbeid mellom kommunene  
Frogn, Nesodden, Vestby og Ås 
 
Innstilling fra arbeidsmiljøutvalget 05.03.2019 og rådmannen: 
1. Ås kommune slutter seg til et felles IKT-samarbeid med en eller flere av 

kommunene Frogn, Nesodden og Vestby. 
2. IKT-samarbeidet organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid etter 

kommuneloven §28, 1b. 

3. Vedlagte forslag til samarbeidsavtale for IKT-samarbeidet vedtas. 

4. Rådmennene gis myndighet til å justere vedlagte samarbeidsavtale og velge 

vertskommune etter at saken er behandlet i alle kommunestyrene. 

5. De berørte ansatte i samarbeidskommunene overføres til vertskommunen med 

hjemmel i arbeidsmiljølovens kapittel 16 om virksomhetsoverdragelse. 

6. Myndighet i saker vedrørende IKT-samarbeidet delegeres i henhold til 

kommuneloven § 28-1b ved at kommunestyret i samarbeidskommunen gir 

instruks til egen rådmann om å delegere egen myndighet til rådmann i 

vertskommunen.  

Myndigheten omfatter oppgaver innenfor IKT-samarbeidet og treffe avgjørelser i 

enkeltsaker eller typer saker som ikke er av prinsipiell betydning.  

 
Administrasjonsutvalgets behandling 13.03.2019: 
Kristine Lien Skog (SV) 
Saken sendes tilbake for bedre redegjørelse om alternativene. 
 
Laila Nordsveen (Ap) fremmet følgende forslag: 
Saken tas til foreløpig orientering. Administrasjonsutvalget ber om et tilleggsnotat til 
kommunestyret hvor det svares på spørsmål fra de ansatte bl.a. 
 
Votering: 
SV’s utsettelsesforslag ble nedstemt 4 - 4 (SV, 3 tillitsvalgte) med leders 
dobbeltstemme. 
Ap’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 13.03.2019: 
Saken tas til foreløpig orientering. Administrasjonsutvalget ber om et tilleggsnotat til 
kommunestyret hvor det svares på spørsmål fra de ansatte bl.a. 
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