
 

 

Ås kommune  

  

 

18/03555 
 

MØTEPROTOKOLL 
Administrasjonsutvalget 

 
Møtetid: 30.01.2019 kl. 16.30 – 17.25 
Sted: Ås kulturhus, Lille sal 
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Arbeidsgiverrepresentanter: 
Ap:  Johan Alnes, Laila Nordsveen 
H:  Egil Ørbeck  
FrP:   Gro Haug 
KrF:  Paul Bolus Johansen 
   
Arbeidstakerrepresentanter: (kun invitert) 
UDF  Hanne Nesfeldt 
(UDF: Utdanningsforbundet. FF: Fagforbundet avd. 278 Ås) 
 
Møtende varamedlemmer: 
V:  Jorunn Nakken 
 
Forfall:  
SV:  Kristine Lien Skog 
 
FF:  Eli Stokkebø 
FF:  Astrid Svingen 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær, 
organisasjons- og personalsjef Wenche Vedhugnes.  

Diverse merknader: 
Kun arbeidsgiverrepresentantene var innkalt og hadde stemmerett i ADM-sak 1/19. 
Arbeidstakerrepresentantene var invitert. Det forelå ikke annet til behandling med 
unntak av referatsaker. 
 
Møteprotokoll godkjent 01.02.2019 
av leder Johan Alnes og nestleder Egil Ørbeck. 
 
Underskrifter: 
 

_____________________                  _____________________ 
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Informasjon fra rådmann 

1. Oppfølging av omorganiseringsprosjektet – Omrokkering av ansatte og 
ombygging på rådhuset.  
 

2. Innsparingskrav - virksomhetenes oppfølging.  
Første rapportering kommer i 1. tertialrapport 2019. 

 
3. Organisasjon- og personalsjefen orienterte om status for lærlinger. 

 

Referatsaker  

1/19 18/03326-5 Saksutskrift Kommunestyret 21.11.2018 Søknad 
om fritak fra kommunale verv - Ivar Ekanger (Ap) 
 

2/19 19/00054-2 Omstillingsprosjektet - Nyhetsbrev desember 2018 
 

3/19 19/00054-3 Omstillingsprosjektet - Organisasjonskart publisert 
5.12.2018 
 

Referatsakene ble tatt til orientering.  
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Saker til behandling  

ADM-1/19 
Tariff - Debatthefte KS 2019 
 
Rådmannens innstilling: 
Ås kommune gir innspill til KS debatthefte 2018 i tråd med svarene som fremkommer 
i saksutredningen.  
 
Administrasjonsutvalgets behandling 30.01.2019: 
Kun arbeidsgiverrepresentantene hadde stemmerett.  
Arbeidsgiverrepresentanten fikk talerett. 
 
Leder foreslo at svarene legges inn i administrasjonsutvalgets vedtak og innledes 
slik: Ås kommune gir følgende innspill til KS debatthefte: 
 
Votering: (6 stemmer) 
Rådmannens innstilling og leders forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Administrasjonsutvalgets vedtak 30.01.2019: 
Ås kommune gir følgende innspill til KS debatthefte: 
 
1. Hvordan skape økt gjennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet? 

Svar:  
Innenfor helse er det utviklet en felles norm for stat og kommune – helsenormen – 
som blant annet sikrer flyt av personopplysninger mellom instanser som 
behandler pasienten. Ås kommune mener KS bør bidra til bransjenormer innenfor 
andre deler av kommunal sektor for å bidra til sikkert personvern, 
informasjonssikkerhet og felles digitale løsninger. Mange oppgaver overføres til 
kommunene uten økonomiske midler og uten at det blir vurdert at kommunene 
kan gjennomføre oppgaven på tilstrekkelig nivå.  Kommunen ser fordelen av at 
KS er drivkraften i utviklingen av gode digitale tjenester, har god kompetanse om 
hvordan få til en digitalisering i kommunal sektor, kan veilede kommunene i dette 
gjennom kurs og kompetanse samt fronter kommunal sektor sin sak ovenfor stat 
og fylkeskommune. KS bør få ansvar for innkjøp av større systemer – 
fellesløsninger – tilsvarende statens innkjøpssentral. KS bør gis et mer formelt 
mandat på digitaliseringsområdet for å ivareta ovennevnte. 

 
 
2. Hva bør prioriteres ved mellomoppgjøret i 2019? 

Svar:  
Gjennomføring av lokale forhandlinger er ressurskrevende.  Dersom det skal 
gjennomføres lokale lønnsforhandlinger mener Ås kommune dette forutsetter at 
forhandlingspotten i kap. 4 har en viss størrelse. Kommunen har 
rekrutteringsutfordringer innenfor flere av våre sentrale tjenesteområder. Vi mener 
lokale lønnsforhandlinger vil ivareta kommunens lokale behov for å beholde 
kvalifisert arbeidskraft, bedre enn sentrale forhandlinger. Vi mener også det er 
viktig at partene sentralt ivaretar noen stillingsgrupper, særlig stillinger i gruppe 1.  
Ås kommune mener det ikke er behov for vesentlige endringer i Hovedavtalen når 
den skal forhandles i 2019.  
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3. Hvordan sikre nødvendig kompetanse i årene framover for å levere gode 

tjenester til innbyggerne? 
Svar:  
Ås kommune opplever rekrutteringsutfordringer, spesielt for stillinger som krever 
sykepleierbakgrunn, lærerstillinger, pedagogiske ledere og fagarbeidere med 
teknisk bakgrunn. Kommunen mener en årsak til dette er at det blir utdannet for få 
innenfor disse yrkesgruppene i forhold til behovet. Kommune og stat bør strekke 
seg lenger i å gi praksisplasser for studentene slik at utdanningsinstitusjonene 
kan tilrettelegge for flere utdanningsplasser. Samhandlingsreformen krever at 
også kommunene har nødvendig kompetanse på flere felt. Det samme gjør målet 
om at flere skal bo hjemme lengst mulig. Kommunen konkurrerer med store 
virksomhet på Østlandet samtidig som det er få sykepleiere som utdannes. 
Bemanningsnormer medfører også økt press på yrkesgrupper, og som forutsetter 
økning i antall utdannende. 
  
Gode arbeidsvilkår er et konkurransefortrinn. Kommunen mener en strukturert 
sentral opplæring for ansatte i kommunene kan bidra til dette, som for eksempel 
kursmoduler og e-læringspakker. Aktuelle områder er: nyansatt i kommunen, ny 
som kommunal leder, lederutvikling, turnus og bemanningsplaner, offentlig 
anskaffelse, aktiv arbeidsgiver- og personalpolitikk, informasjonssikkerhet og 
personvern, internkontroll, digital kompetanse på alle nivå ol. 
  
Samfunnsoppdraget og IA-avtalen er viktig, og NAV må ha midler til å få dette til. 
Det må være noen insentiver og belønning for arbeidsgivere til å få til løsninger. 
Systemet må ikke være byråkratisk. 

 
4. Hvordan sikre lokalt tilpassede tjenester, men også redusere uønsket variasjon? 

Svar:  
Det kommunale selvstyre er grunnpilaren i kommunal forvaltning, og innebærer at 
det er stor ulikhet i hvordan kommunestyrene prioriterer. Prioritering er helt 
nødvendig når kommunenes økonomi oppleves som stadig mer krevende, nye 
oppgaver og bemanningsnormer blir tilført kommunene.  Antall sykehjemsplasser, 
bemanning, geografi (avstand mellom folk), gebyrer (hvor mye koster det 
kommunen å drive med vann og kloakk), hva man får av tilskudd, hvordan 
befolkningssammensetningen er osv. er avgjørende for kommunale 
tjenestetilbud. Det samme er demografi.  
 
Det er vanskelig å ta høyde for demografi. Kommunesammenslåing vil ikke løse 
dette problemet. Minimumskrav vil kunne møte noe, men ikke alt. Det er derfor 
vanskelig å få et tilnærmet likt innhold i tjenestetilbudet i alle kommuner og en 
viss variasjon er akseptabelt. Det er ikke definert hva som anses som uønsket 
variasjon. 
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