
 

 

Ås kommune  

  

 

18/00018 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Administrasjonsutvalget 
 

Møtetid: 29.08.2018 kl. 16.30 – 18.20 

Sted: Ås kulturhus, Lille sal 

  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 

  
Møtende medlemmer:  

Arbeidsgiverrepresentanter: 
Ap:  Ivar Ekanger, Laila P. Nordsveen 
SV:  Kristine Lien Skog 

H:  Egil Ørbeck  
FrP:   Gro Haug 

KrF:  Paul Bolus Johansen 
   
Arbeidstakerrepresentanter: 

FF:  Eli Stokkebø 
FF:  Astrid Svingen 

UDF  Audun Johannessen 
(UDF: Utdanningsforbundet. FF: Fagforbundet avd. 278 Ås) 
 
Møtende varamedlemmer/forfall: 

Ingen 
 
Fra administrasjonene møtte: 

Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær, 
organisasjons- og personalsjef Wenche Vedhugnes,  

helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, 
etatsjef for teknikk og miljø Nils Erik Pedersen, økonomisjef Emil Schmidt og 
service- og kommunikasjonssjef Anne Eid.  

 
 

Møteprotokoll godkjent 31.08.2018 
av leder Ivar Ekanger og nestleder Egil Ørbeck. 
 

Underskrifter: 
 

_____________________                  _____________________ 
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Informasjon fra rådmann 
 

1. 75 arbeidstakere var flyttet ut fra Rådhusplassen 29 og driftet tjenestene fra andre 
midlertidige lokaler i kommunen. 

 
2. Rådhusplassen 29 ferdigstilles som planlagt. Innflytting av ansatte igangsettes fra 

ca. mandag 3. september. 

 
3. Ny næringsrådgiver og ny kommuneplanlegger starter i oktober.  

  
4. Lærlinger: kommunen har 31 avtaler per 29.08.2018. 
 

 
 
Referatsaker  

 
3/18 18/00019-3 Ås kommunes reglementer vedtatt av 

kommunestyret 20.06.2018 
 

4/18 18/00019-2 Saksutskrift K-sak 35/18 Nyvalg etter Anne H. 
Bjerkes uttreden.pdf 
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Saker til behandling  

ADM-20/18 
Kroer skole - Struktur og drift fra 2019 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 22.08.2018: 

1. Kroer skole skal opprettholdes. 
2. Arbeidet for å sikre godt pedagogisk nivå ved Kroer skole skal forsterkes 

framover. 

3. Det bør arbeides med sikte på å etablere nye boliger i Kroer skolekrets for å 
styrke skolens eksistensgrunnlag. 

Protokolltilførsel fra Eskild Gausemel Berge (SV): 

Kommunen befinner seg i en svært stram økonomisk situasjon hvor det er store krav 
til innsparinger. Det er svært bekymringsverdig om politikerne fortsetter å vedta 

budsjettmessige belastninger uten å finne tilsvarende inndekning. 
_____ 

 
Ungdomsrådets vedtak 21.08. og 29.05., og rådmannens innstilling 15.05.2018: 

Kroer skole legges ned fra høsten 2019 når nye Rustad skole står ferdig. Elever 

bosatt innenfor Kroer skolekrets i dag, overføres til Rustad skole.  
 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 29.08.2018: 

Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet forslag om HOK’s innstilling. 
 

Egil Ørbeck (H) fremmet forslag om ekstra kulepunkt på vegne av H og FrP: 
Vurdere fritt skolevalg mellom Rustad og Kroer etter åpningen av Nye Rustad. 

 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 
Rådmannen utreder nærmere potensiale for å samarbeide med Rustad skole for å 

ivareta spesialundervisning og vikarordning for å sikre nye krav til kompetanse.  
 

Protokolltilførsel fra Eskild Gausemel Berge (SV) fremmes. 
 
Votering: 

HOK’s innstilling ble tiltrådt 5-4 (1H og tillitsvalgte) ved alternativ votering mot 
rådmannens innstilling. 

Fellesforslaget fra H og FrP ble nedstemt 7-2 (H, FrP). 
SV’s forslag ble nedstemt 7-2 (SV, KrF). 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 29.08.2018: 

1. Kroer skole skal opprettholdes. 

2. Arbeidet for å sikre godt pedagogisk nivå ved Kroer skole skal forsterkes 
framover. 

3. Det bør arbeides med sikte på å etablere nye boliger i Kroer skolekrets for å 

styrke skolens eksistensgrunnlag. 
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Protokolltilførsel fra Kristine Lien Skog (SV): 

Kommunen befinner seg i en svært stram økonomisk situasjon hvor det er store krav 
til innsparinger. Det er svært bekymringsverdig om politikerne fortsetter å vedta 

budsjettmessige belastninger uten å finne tilsvarende inndekning. 
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ADM-21/18 
Ny administrativ organisering av Ås kommune 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 23.08.2018: 

Tilsvarer administrasjonsutvalgets innstilling. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 22.08.2018:  

Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) tar Rådmannens innstilling til orientering med 
følgende kommentarer: 

 HHS savner vurderinger av fordeler og ulemper, inkludert økonomiske 
konsekvenser, med forslaget til nytt organisasjonskart. 

 HHS har ikke vesentlige innvendinger mot innholdet i kommunalområdet «Helse 
og Velferd» bortsett fra behovet for å inkludere «Forebyggende Helse» i området. 

 HHS ser at det kan være aktuelt med noen endringer i fordelingen av oppgaver 

mellom kommunalområdene. 

 HHS overlater til kommunestyre og formannskap å vurdere antall politiske utvalg 

som vil være nødvendig for å sikre politisk styring og demokratisk medvirkning 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 22.08.2018: 

1. Rådmannens innstilling er foreløpig drøftet, og HOK gir med noen merknader 
støtte til denne. Merknadene gjelder: 

1) plassering av kulturområdet, spesielt Kulturskolen  
2) kommunens håndtering av utvikling fra ung til voksen 

3) plassering av IKT og digitalisering  
2. Det framlegges et kostnadsoverslag til behandling i kommunestyret. 
3.   I rådmannens innstilling punkt 4 endres «innarbeides» til «søkes innpasset i». 

 
Eldrerådets innstilling 21.08.2018:  

Eldrerådet tar rådmannens innstilling til orientering med følgende merknader: 

 Det bør vurderes om IKT bør være en egen enhet under «Organisasjon og 
interne tjenester» for å yte bedre bistand til blant annet eldre. 

 Hører kultur og teknisk sammen? 

 Kostnadsanslag savnes. 

 Vanlige omsorgsboliger som Moer og Granheimtunet mangler i 
organisasjonskartet 

 
Innstilling fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 21.08., 
ungdomsrådet 21.08.2018 og rådmannen: 

1. Kommunestyret vedtar hovedprinsippene i ny organisasjonsstruktur med 4 
kommunalområder. Organisasjonskartet vedtas, men rådmannen gis fullmakt til å 

foreta mindre justeringer. 
2. Det etableres åtte virksomheter med tilhørende ledere. 
3. Det ansettes en kommunalsjef for Organisasjon og interne tjenester (sentrale 

stab-/støtteenheter) og dagens etatsjefsrolle endres til kommunalsjefer. 
4. Økonomiske konsekvenser innarbeides i HP2019-2022. 

5. Organisasjonsmodellen evalueres våren 2021. 
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Administrasjonsutvalgets behandling 29.08.2018: 

Egil Ørbeck (H) fremmet følgende forslag: 

Det bør vurderes om IKT bør være en egen enhet under «Organisasjon og interne 
tjenester» for å yte bedre bistand til blant annet eldre, innbyggere, ansatte og de 

forskjellige enheter. 
 
Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet forslag om endring i punkt 4 i rådmannens 

innstilling: «innarbeides» endres til «søkes innpasset» 
 

Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag på vegne av SV og KrF: 
Næring og miljø skal synliggjøres i organisasjonskartet. 
 

Gro Haug (FrP) fremmet følgende forslag: 
Nye stillinger må utlyses eksternt. 

 
Votering: 

Rådmannens innstilling med Ap’s endringsforslag ble enstemmig tiltrådt. 

Forslagene fra H, SV/KrF og FrP følger saken. 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 29.08.2018: 

1. Kommunestyret vedtar hovedprinsippene i ny organisasjonsstruktur med 4 
kommunalområder. Organisasjonskartet vedtas, men rådmannen gis fullmakt til å 

foreta mindre justeringer.  
2. Det etableres åtte virksomheter med tilhørende ledere. 
3. Det ansettes en kommunalsjef for Organisasjon og interne tjenester (sentrale 

stab-/støtteenheter) og dagens etatsjefsrolle endres til kommunalsjefer. 
4. Økonomiske konsekvenser søkes innpasset i HP2019-2022. 

5. Organisasjonsmodellen evalueres våren 2021. 
 
Forslag som følger saken: 

 
Egil Ørbeck (H): 

Det bør vurderes om IKT bør være en egen enhet under «Organisasjon og interne 
tjenester» for å yte bedre bistand til blant annet eldre, innbyggere, ansatte og de 
forskjellige enheter. 

 
Kristine Lien Skog (SV) – fellesforslag SV/KrF: 

Næring og miljø skal synliggjøres i organisasjonskartet. 
 
Gro Haug (FrP): 

Nye stillinger må utlyses eksternt.  
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