
MOTTATT

Ås kommune

MØTEPROTOKOLL

Administrasjo nsutvalget

Mratetidz 14.05.2014 kl. 16.30 —17.40
Sted: Ås kulturhus, Lillesal

Avutvalgetsmed lemmer/varamedlemmermøtte 9 av 9.

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

Arbeidstakerrepresentanter:
FF: Eli Stokkebø
NSF: Thomas-André Sandvik
UDF Audun Johannessen
(UDF: Utdannings forbundet. NSF: Sykepleierforbundet. FF: Fagforbundet avd. 278 Ås)

Møtende varamedlemmer:
Ap: Ivar Ekanger

Forfall:
Ap: Johan Alnes

Fraadministras jonen møtte:
Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,
oppvekst- og kul tursjefEllen Benestad og teknisksjefArntØybekk.

Diverse merknader:
Sak 8/14 var sendt utsom tilleggssak.
Odd Rønningen varmøteleder. Gro Haug blevalgt til å godkjenne protokollen.

Møteprotokollgodkjent 15.05.2014 ,
av nestleder Odd Rønningen og Gro Haug. Z
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lnformasjon fra rådmann
1. Det sentrale tariffoppgjøret for 2014, status.

2. Medarbeiderundersøkelse er holdt. Enhetene arbeider med oppfølging.
Orientering vil bli gitt administrasjonsutvalget så snart det er klart.

3. Lærlingekvoter - status og planer for oppfølging.

4. Arbeidsgiverpolitikk og lønnspolitikk, oppfølging av ADM-sak 5/14, 09.04.2014.
Møte med alle arbeidstakerorganisasjonene skal holdes 20. mai. Deretter blir
saken fremmet på ny for administrasjonsutvalget.

Referatsaker
Referatsakene ble tatt til orientering.

Saker til behandling

ADM-7/14
Årsmelding med årsberetning 2013

Rådmannens innstilling:
Årsmelding med årsberetning 2013 tas til orientering

Administrasjonsutvalgets behandling 14.05.2014:
Årsrapportverne-og miljøarbeidet(AMU)2013ogÅrsmeldingfra
hovedverneombudet i Ås kommune 2013 var sendt ut samtidig med innkallingen.

Ivar Ekanger (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling:
Rådmannen kommer tilbake til administrasjonsutvalget med en plan for økt
rekruttering av lærlinger, jf. s. 23.
Innsatsen for redusert sykefravær må opprettholdes.

Egil Ørbeck (H) fremmet følgende tilleggsforslag:
Kvalitetssystemets avviksrapportering følges opp i administrasjonsutvalget.

Eventuelle spørsmål eller merknader kan sendes rådmannen snarest mulig, helst
innen torsdag 22. mai.

Votering:
Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra Ap og H, ble enstemmig tiltrådt.
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Administrasjonsutvalgets innstilling 14.05.2014:
1. Årsmelding med årsberetning 2013 tas til orientering.
2. Rådmannen kommertilbake til administrasjonsutvalget med en plan for økt

rekruttering av lærlinger, jf. s. 23.
3. Innsatsen for redusert sykefravær må opprettholdes.
4. Kvalitetssystemets avviksrapportering følges opp i administrasjonsutvalget.

ADM-8/14
Rustad skole - leie av ekstra Iokaler 2014/2015

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 07.05.2014:
1. For skoleåret 2014/15 leier Ås kommune klasserom, garderobe og toaletter til en

klasse ved Rustad skole i Arbeidskirken for maksimalt kr 10.000 per måned.
2. Dersom Rustad skole ikke har elevkapasitet på 2. - 7. trinn skoleåret 2014/15,

henvises elevene til nærmeste skole med kapasitet.

Administrasjonsutvalgets behandling 14.05.2014:
Ivar Ekanger (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:
Økonomiske konsekvenser og budsjettinndekning klargjøres før saken legges fram
for kommunestyret til endelig vedtak.

Votering: Hovedutvalgets innstilling med Ap's tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt.

Administrasjonsutvalgets innstilling 14.05.2014:
1. For skoleåret 2014/15 leier Ås kommune klasserom, garderobe og toaletter til en

klasse ved Rustad skole i Arbeidskirken for maksimalt kr 10.000 per måned.
2. Dersom Rustad skole ikke har elevkapasitet på 2. - 7. trinn skoleåret 2014/15,

henvises elevene til nærmeste skole med kapasitet.
3. Økonomiske konsekvenser og budsjettinndekning klargjøres før saken legges

fram for kommunestyret til endelig vedtak.
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