
 

 

Ås kommune  

  

 

18/03555 
 

 
MØTEPROTOKOLL 

Administrasjonsutvalget 
 
Møtetid: 16.10.2019 kl. 16.30 – 18.15 
Sted: Ås kulturhus, Lille sal 
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Arbeidsgiverrepresentanter: 
Ap:  Johan Alnes, Laila Nordsveen 
SV:  Kristine Lien Skog 
H:  Egil Ørbeck  
FrP:   Gro Haug 
KrF:  Paul Bolus Johansen 
   
Arbeidstakerrepresentanter: 
FF:  Eli Stokkebø 
UDF:  Hanne Nesfeldt 
(UDF: Utdanningsforbundet. FF: Fagforbundet avd. 278 Ås) 
 
Møtende varamedlemmer: 
UDF:  Audun Johannessen  
 
Forfall:  
FF:  Astrid Svingen 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær, 
kommunalsjef Marit Roxrud Leinhardt, kommunalsjef Ellen Benestad,  
kommunalsjef Nils Erik Pedersen, kommunalsjef Tove Kreppen Jørgensen. 
 
Diverse merknader: 
Ordfører Ola Nordal deltok med talerett.  
Audun Johannessen fikk innvilget permisjon fra kl. 17.35 og gikk før votering i sak 
10/19. Laila Nordsveen kom etter behandling av sak 11/19. 
Sakene ble behandlet i oppsatt rekkefølge. Evaluering av hvordan ADM-utvalget har 
fungert ble holdt til slutt i møtet under eventuelt. 
 
Møteprotokoll godkjent 17.10.2019 
av leder Johan Alnes og nestleder Egil Ørbeck. 
 
Underskrifter: 
 

_____________________                  _____________________ 
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Informasjon fra rådmann 
 
Heltidskultur, jf. spørsmål i administrasjonsutvalget 28.08.2019. 
  
Kommunalsjef Marit Roxrud Leinhardt orienterte om status. Prosjektplan for 
heltidskultur er laget. Strategi skal utarbeides sammen med tillitsvalgte. Strategi for 
heltidskultur legges frem for kommunestyret antagelig i løpet av første halvår 2020. 
Eli Stokkebø, FF, orienterte i den forbindelse om planlagt studietur til Fredrikstad 8. 
november.  
 
Administrasjonsutvalget sa seg tilfreds med at prosjektet er i gang. 

 

Informasjon fra leder og eventuelt 
 
Evaluering – hvordan har utvalget fungert?   
Hvordan sette en sak på dagsorden eller be om informasjon – kanskje ha det som et 
punkt på dagsorden hver gang? 
Tillitsvalgte kan gjerne være mer offensive.  AMU holdes nå i forkant og det holdes 
formøter.  
Administrasjonsutvalget oppleves som et viktig møtepunkt for både arbeidsgiver- og 
arbeidstakerrepresentanter. 
 
 
 
Referatsaker  
 
6/19 18/03414-14 Protokoll Arbeidsmiljøutvalget 2019 24.09.2019 

 
Referatsaken ble tatt til orientering.  
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Saker til behandling  

ADM-9/19 
Relokalisering av kommunale enheter.  
Bruk av atriumsbygget på Bjørnebekk 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 10.10.2019: 
1. Eiendom, og den øvrige virksomheten som i dag sitter i Skoleveien 3, ses i 

sammenheng med øvrige kommunale enheter og tjenester som trenger nye 
lokaler i Ås sentrum.  

2. Det legges fram en ny sak knyttet til eie/leie av lokaler for kommunale enheter og 
tjenester i Ås sentrum.  

3. Skoleveien 3 rives først når erstatningslokaler er klare. Eventuelle merkostnader 
for flytting av arbeidsplasser fra Skoleveien 3 må være budsjettmessig inndekket 
før riving evt. kan skje. 

 
Innstilling fra arbeidsmiljøutvalget 24.09.2019 og rådmannen: 
1. Dagsenteret flyttes til atriumsbygget på Bjørnebekk innen leiekontrakten i  

Moerveien 10 utløper 31.12.2022. 
2. Eiendom, og den øvrige virksomheten som i dag sitter i Skoleveien 3, ses i 

sammenheng med øvrige kommunale enheter og tjenester som trenger nye 
lokaler i Ås sentrum.  

3. Det legges fram en ny sak knyttet til eie/leie av lokaler for kommunale enheter og 
tjenester i Ås sentrum.  

4. Skoleveien 3 rives først når erstatningslokaler er klare. 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 16.10.2019: 
Johan Alnes (Ap) fremmet omforent forslag om endret punkt 1 i rådmannens 
innstilling:  
Dagsenteret flyttes til atriumsbygget på Bjørnebekk. 
 
Votering: (8 stemmer) 
Ap’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
HTMs innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 16.10.2019: 
1. Dagsenteret flyttes til atriumsbygget på Bjørnebekk. 
2. Eiendom, og den øvrige virksomheten som i dag sitter i Skoleveien 3, ses i 

sammenheng med øvrige kommunale enheter og tjenester som trenger nye 
lokaler i Ås sentrum.  

3. Det legges fram en ny sak knyttet til eie/leie av lokaler for kommunale enheter og 
tjenester i Ås sentrum.  

4. Skoleveien 3 rives først når erstatningslokaler er klare. Eventuelle merkostnader 
for flytting av arbeidsplasser fra Skoleveien 3 må være budsjettmessig inndekket 
før riving evt. kan skje. 
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ADM-10/19 
2. tertialrapport 2019 
 
Innstilling fra HTM 10.10.2019, HHS og HOK 09.10.2019 og rådmannen:  
2. tertialrapport 2019 tas til orientering 
 
Klima- og miljøutvalgs innstilling 08.10.2019: 
2. tertialrapport 2019 tas til orientering. 
 
Det gjennomføres en evaluering av kommunens praktisering av blågrønn faktor i 
byggesaker. I løpet av 2020. 
 
Eldrerådets innstilling/uttalelse 08.10.2019: 
Rådmannens innstilling tiltres med følgende merknad: 
Eldrerådet vil bemerke at Frisklivssentralen gjør et viktig arbeid for eldre. 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 16.10.2019: 
Rådmannen orienterte om for lite budsjettert minimumsavdrag 2019, jf. notat til 
formannskapet 16.10.2019 i F-sak 59/19, 19/02987-5. 
 
Votering: (7 stemmer) 
Hovedutvalgenes innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 16.10.2019: 
2. tertialrapport 2019 tas til orientering. 
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ADM-11/19 
Budsjettreguleringer 2. tertial 2019 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 10.10.2019: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø tar saken til orientering. 
 
Innstilling fra HHS og HOK 09.10.219 og rådmannen: 
1. Budsjettreguleringer 2. tertial 2019 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4. 
2. Årets låneopptak reduseres med 27 941 000 kr. 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 16.10.2019: 
Votering: (7 stemmer) 
HHS’ og HOKs innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 16.10.2019: 
1. Budsjettreguleringer 2. tertial 2019 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4. 
2. Årets låneopptak reduseres med 27 941 000 kr. 
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