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MØTEPROTOKOLL 
 

Administrasjonsutvalget 
 

Møtetid: 21.04.2021 kl. 16.30 – 17.40 
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 Ellen Benestad, Nils Erik Pedersen, Tove Kreppen Jørgensen. 
HR-sjef Wenche Vedhugnes. 

 
Diverse merknader: 
Alle som ønsket å følge møtet ble invitert inn i Teams. 

Behandlingsrekkefølge i møtet:  
Orientering ved kommunalsjef Tove Kreppen Jørgensen og ADM-sak 5/21, 

informasjon fra kommunedirektør og ordfører, ADM-sakene 6, 7 og 8/21. 
 
 

Møteprotokoll godkjent 26.04.2021 
 

 
__________________________                 __________________________ 

 Ola Nordal, leder  Paul Bolus Johansen, nestleder 
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Informasjon fra kommunedirektør  
1. Korona. Kommunedirektøren orienterte om status, jf. tilsvarende orientering i 

formannskapets møte samme kveld. Opptak fra formannskapsmøtet ligger på 
kommunens nettsider her.  
Møtet med kommunene i Viken og Statsforvalter m.fl. 23.04 om 

koronaveilederen og hvordan holde skolene åpne framover. 
 

2. Intervjuer til stilling som kommunalsjef oppvekst og opplæring pågår. 
 
 

 
Informasjon fra leder og eventuelt  

1. Korona. Leder orienterte om medvirkningsprosessen med Statsforvalter for 
fastsetting av videre tiltaksnivå for smitteverntiltak. 
 

2. Ordfører har sammen med Nordre Follos ordfører sendt brev til 
samferdselsministeren om oppfølging av møtet i desember 2020 om E-18 og 

bompenger. 
  

https://www.as.kommune.no/web-tv.286792.no.html
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Saker til behandling  

ADM-5/21 
Oppfølging av Stortingsmelding 15, Leve hele livet 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 14.04.2021: 

1. Tiltaksplan for oppfølging av reformen Leve hele livet vedtas.  
2. Tiltaksplanen rulleres årlig og status legges fram for helse og sosialutvalget. 
3. Innføring av reformen Leve hele livet omtales følges opp i kommuneplanens 

samfunnsdel og temaplan for helse og mestring. 
4. Hovedutvalg for Helse- og Sosial ber kommunedirektøren om en sak om 

endrede måltidsrutiner i kommunens helseinstitusjoner innen 30.09.21. 
5. Evaluere mulighet for å reparere og gå over infrastruktur hovedsakelig på 

Vinterbro og ÅS Sentrum ved å gå over turstier og mye brukte områder som 

folk går mye tur, for å sørge for at disse kan brukes av rullestolbrukere, 
rullatorer og andre bevegelseshemmede, som et forebyggende helsearbeid 

både fysisk og psykisk. 
6. HHS ber om at kommunedirektøren sikrer at Eldrerådet og Rådet for personer 

med nedsatt funksjonsevne blir hørt når veinorm/veibruksplan for Ås 

sentrumsområde skal utvikles. Dette som en del av tiltaksplanens 
innsatsområde om Et aldersvennlig lokalsamfunn.  

 
Råd for personer med funksjonsnedsettelses innstilling/uttalelse 

13.04.2021: 
Rådet gir sin tilslutning til den kvalitetshevning som er hensikten med denne 
reformen.  Denne kvalitetshevning må også må gjelde funksjonshemmede. En vil 

i den sammenheng understreke at funksjonshemmede kan ha spesielle behov, 
både fysiske og psykiske, som det er viktig å imøtekomme. Rådet ønsker å bli 

orientert om tiltak som gjelder funksjonshemmedes situasjon. 
 
Eldrerådets innstilling 13.04.2021: 

1. Tiltaksplan for oppfølging av reformen Leve hele livet vedtas.  
2. Tiltaksplanen rulleres årlig og status legges fram for helse og sosialutvalget. 

3. Innføring av reformen Leve hele livet omtales følges opp i kommuneplanens 
samfunnsdel og temaplan for helse og mestring. 

4. Eldrerådet har følgende innspill til temaer som bes vurdert: 
 Matservering til beboere – tidspunkt for middagsservering, jf. ER-9/17, 

eldrerådet 22.08.2017 Mat og måltider ved Moer sykehjem og eldreådets 

årsmelding 2018. 
 Mulighet for sykehjemsbeboere for å lage eller varme opp egen mat.  

 Kollektivtransportordning til sentrum, jf. eldreådets årsmelding 2018.  
 Egen side for eldre på kommunens Internett der temaer for eldre er 

samlet. Innbyggertorget kan også ha samlet informasjon for eldre. 

 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Tiltaksplan for oppfølging av reformen Leve hele livet vedtas.  
2. Tiltaksplanen rulleres årlig og status legges fram for helse og sosialutvalget. 
3. Innføring av reformen Leve hele livet omtales følges opp i kommuneplanens 

samfunnsdel og temaplan for helse og mestring. 
  

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-eldreraadet-22-08-2017.350480.MD1I431635o00fe.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-eldreraadet-05-03-2019.350480.MD1I616977o5f5d.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-eldreraadet-05-03-2019.350480.MD1I616977o5f5d.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-eldreraadet-05-03-2019.350480.MD1I616977o5f5d.pts.html
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Administrasjonsutvalgets behandling 21.04.2021: 

Kommunalsjef Tove Kreppen-Jørgensen presenterte reformen Leve hele livet. 
 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 
Administrasjonsutvalgets innstilling 21.04.2021: 

1. Tiltaksplan for oppfølging av reformen Leve hele livet vedtas.  
2. Tiltaksplanen rulleres årlig og status legges fram for helse og sosialutvalget. 
3. Innføring av reformen Leve hele livet omtales følges opp i kommuneplanens 

samfunnsdel og temaplan for helse og mestring. 
4. Kommunestyret ber kommunedirektøren om en sak om endrede 

måltidsrutiner i kommunens helseinstitusjoner innen 30.09.21. 
5. Evaluere mulighet for å reparere og gå over infrastruktur hovedsakelig på 

Vinterbro og ÅS Sentrum ved å gå over turstier og mye brukte områder som 
folk går mye tur, for å sørge for at disse kan brukes av rullestolbrukere, 
rullatorer og andre bevegelseshemmede, som et forebyggende helsearbeid 

både fysisk og psykisk. 
6. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren sikrer at Eldrerådet og Rådet 

for personer med nedsatt funksjonsevne blir hørt når veinorm/veibruksplan 
for Ås sentrumsområde skal utvikles. Dette som en del av tiltaksplanens 
innsatsområde om Et aldersvennlig lokalsamfunn. 

 
 

ADM-6/21 

Follo barne- og ungdomsskole - endring av vedtekter - 
forslag om fysioterapitilbud i skolen 
 
Innstillinger fra hovedutvalg for oppvekst og kultur, råd for personer 

med funksjonsnedsettelse, ungdomsråd og kommunedirektøren: 
Tilsvarer administrasjonsutvalgets innstilling. 

 
Administrasjonsutvalgets behandling 21.04.2021: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig tiltrådt. 

 
Administrasjonsutvalgets innstilling21.04.2021: 

1. Det etableres et fast fysioterapitilbud ved Follo barne- og ungdomsskole og 
dette finansieres gjennom en økning i elevprisen under forutsetning av at 
samtlige kommuner vedtar dette. 

2. Samarbeidsavtalen mellom Follokommunene endres i tråd med vedtaket. Den 
reviderte avtalen følger saken.  
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ADM-7/21 
Årsmelding med årsberetning 2020 for Ås kommune 
 
Innstillinger fra hovedutvalg for teknikk og plan, hovedutvalg for næring 

og miljø, hovedutvalg for helse og sosial, råd for personer med 
funksjonsnedsettelse, eldreråd, ungdomsråd og kommunedirektøren: 

Årsmelding med årsberetning 2020 tas til orientering. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 14.04.2021: 

Årsmelding med årsberetning 2020 tas til orientering på HOK sitt 
ansvarsområde. 

 
Administrasjonsutvalgets behandling 21.04.2021: 
Anne Whyte (FrP) fremmet følgende forslag: 

Saken utsettes. 
 

Votering: 
FrP’s utsettelsesforslag ble nedstemt 8-1 (FrP). 
Innstillingen ble tiltrådt 8-1 (FrP). 

 
Administrasjonsutvalgets innstilling 21.04.2021: 

Årsmelding med årsberetning 2020 tas til orientering. 
 
 

 

ADM-8/21 
Organisering av Kroer skole fra høsten 2021 
 
Innstillinger fra hovedutvalg for oppvekst og kultur, ungdomsråd og 

kommunedirektøren: 
Saken tas til orientering.  
 

Administrasjonsutvalgets behandling 21.04.2021: 
Anne Whyte (FrP) fremmet følgende forslag: 

Vedtaket politikerne allerede har fattet om hvor Kroer skole skal organiseres 
under Rustad skole består frem til nytt vedtak eventuelt fattes. 
 

Votering:  
Innstillingen ble tiltrådt 8-1 (FrP) ved alternativ votering mot FrP’s forslag. 

 
Administrasjonsutvalgets vedtak 21.04.2021: 

Saken tas til orientering.  
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