
 

 

Ås kommune  

  

 

18/00018 
 

MØTEPROTOKOLL 

Administrasjonsutvalget 
 
Møtetid: 31.01.2018 kl. 16.30 – 17.35 
Sted: Ås kulturhus, Lille sal 
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Arbeidsgiverrepresentanter: 
Ap:  Ivar Ekanger 
SV:  Kristine Lien Skog 
FrP:   Gro Haug 
   
Arbeidstakerrepresentanter: 
FF:  Eli Stokkebø 
FF:  Astrid Svingen 
UDF  Audun Johannessen 
(UDF: Utdanningsforbundet. FF: Fagforbundet avd. 278 Ås) 
 
Møtende varamedlemmer: 
MDG:  Erik Wegge Bergvik 
H:  Sverre Strand Teigen  
 
Forfall:  
Ap:  Laila P. Nordsveen 
H:  Egil Ørbeck  
KrF:  Paul Bolus Johansen – ikke meldt 
 
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 
og økonomisjef Emil Schmidt. 
 
Diverse merknader: 
Gro Haug ble valgt til å godkjenne protokollen.  
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Informasjon fra rådmannen punkt 2 ble 
behandlet før punkt 1, deretter sakene 1 og 2/18. Ordfører deltok under møtet. 
 
Møteprotokoll godkjent 02.02.2018 
av leder Ivar Ekanger og Gro Haug. 
 
Underskrifter: 
 

_____________________                  _____________________ 
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Saksliste 

 Side 

Informasjon fra rådmann 

Informasjon fra leder og eventuelt 

Referatsaker 

Saker til behandling 

1/18 18/00035-1 Møteplan 2018 - Administrasjonsutvalg 4 

2/18 18/00036-1 Tariff - innspill til KS debatthefte 2018 5 
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Informasjon fra rådmann 

1. Grensejustering –  
jf. Kommunereformgruppens behandling 08.01.2018 på kommunens hjemmeside 
her. Ordfører Ola Nordal orienterte fra folkemøtet 29.01.2018 og om status. 
 

 
2. Organisasjonsendringer - del av omstillingsprosessen 

Rådmannen orienterte om status, allmøter, høring, fremdrift.  
 
Foreløpig fremdriftsplan: 
23.01.2018 AMU(arbeidsmiljøutvalget)/ATO (arbeidstakerorganisasjonene) 
30.01.  Enhetslederforum/ATO 
31.01.  Informasjon til administrasjonsutvalg/formannskap 
01.02.  Allmøte kl. 08.30 kulturhuset 
05.02.   Allmøte kl. 14.30 Nordbytun 
12.02.–15.03.  Høringsrunde 
April  Bearbeiding av innspill og møter ATO, informasjon i ulike kanaler 
23.05.  Utsending av sak til politisk behandling 
20.06.  Kommunestyrevedtak 
Høsten  Arbeid med implementeringen;  

rutiner, avtaler, plasseringer m.m. Arbeidsgrupper etableres 
01.01.2019 Ny organisasjon iverksettes 
 
 

Informasjon fra leder og eventuelt 
Ingen 
 

Referatsaker  

1/18 16/03926-21 Digitalt førstevalg-Prosjektplan-v12 
 

2/18 18/00019-1 Omstillingsprosjektet - Nyhetsbrev desember 
2017.pdf 

 
Administrasjonsutvalgets behandling: 
Referatsak 1/18 Digitalt førstevalg: 
Sverre Strand Teigen (H) fikk tilslutning til at ungdomsrådet tilføyes som 
referansegruppe på linje med de øvrige rådene.  
 
Referatsakene ble tatt til orientering.  

http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunereformgruppen-08-01-2018.350480.MD1I536365o72df.pts.html
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Saker til behandling  

ADM-1/18 
Møteplan 2018 - Administrasjonsutvalg 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer utvalgets vedtak. 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 31.01.2018: 
  
Votering: (8 stemmer)  
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Administrasjonsutvalgets vedtak 31.01.2018: 

Uke Dag Dato Kl. Sted Merknad 

   5 Onsdag 31. januar 16.30 Ås kulturhus, Lille sal  

10 Onsdag   7. mars 16.30 Ås kulturhus, Lille sal  

18 Onsdag   2. mai 16.30 Ås kulturhus, Lille sal  

23 Onsdag   6. juni 16.30 Ås kulturhus, Lille sal  

      

35 Onsdag 29. august 16.30 Ås kulturhus, Lille sal  

41 Onsdag 10. oktober 16.30 Ås kulturhus, Lille sal  

45 Onsdag   7. november 16.30 Ås kulturhus, Lille sal Budsjettbehandling 
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ADM-2/18 
Tariff - innspill til KS debatthefte 2018 
 
Rådmannens innstilling: 
Ås kommune gir innspill til KS debatthefte 2018 i tråd med svarene 1-4 som 
fremkommer i saksutredningen. 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 31.01.2018: 
Alle medlemmene deltok under behandlingen, men kun arbeidsgiverrepresentantene 
hadde stemmerett. 
 
Ivar Ekanger (Ap) fremmet forslag om at svarene 1-4 legges til i vedtaket og at 
svarene omformuleres tilsvarende. 
 
Votering: (5 stemmer) 
Rådmannens innstilling med Ap’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Administrasjonsutvalgets vedtak 31.01.2018: 
Ås kommune gir følgende innspill til KS debatthefte 2018: 
 
Svar 1:  

Ås kommune er av den oppfatning at den disponible rammen først og fremst bør gå 

til generelt lønnstillegg for ansatte i kapitel 4. Lokale lønnsforhandlinger er krevende 

å gjennomføre og tar store ressurser uansett pottens størrelse. I tillegg skapes 

urealistiske forventinger i organisasjonen.  Ås kommune mener potten bør være 

størst mulig når slike forhandlinger skal gjennomføres, og at forhandlingspotten ikke 

bør utgjøre mindre enn 1 % av lønnsmassen.  Ås kommune mener en regulering av 

godtgjøringer som kvelds-, natt- og helgetillegg er viktig for å sikre rekruttering. 

Tilleggene har stått stille lenge. Vi erfarer at det er vanskelig å få søkere til både natt- 

og turnusstillinger. Konkurransen i østlandsområdet er også stor, spesielt mot 

sykepleiere/vernepleiere. Vi konkurrerer med statlig sektor og privat sektor. En 

økning i tilleggene vil bidra til at kommunen blir mer konkurransedyktig og også til å 

motivere for turnusarbeid. 

Svar 2:  

 

Ås kommune mener det er viktig å videreføre overføringsavtalen. Den er viktig for å 

bidra til mobilitet av arbeidskraft mellom arbeidsgivere i offentlig 

tjenestepensjonsordninger. Rettigheter for både nåværende og fremtidige ansatte må 

trygges for å skape mobilitet. Gode pensjonsrettigheter er også viktig for 

rekrutteringen. Samtidig er det avgjørende for arbeidsgiver å ha forutsigbare, stabile 

og kostnadsbesparende pensjonsutgifter. 
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Svar 3:  

Ås kommune har egne rutiner for sykefraværsoppfølging, og godt samarbeid lokalt. 

Dette arbeidet fungerer godt og vil fortsette uavhengig av IA-avtalen. Sykefraværet 

har vært stabilt de senere år i Ås, med en liten nedgang de siste årene. I 2016 var 

sykefraværet 7,5 %.  I Ås kommune er AFP-uttaket (KLP) ved alder 62 – 64 år lavere 

enn i andre sammenlignbare kommuner som har pensjonsavtale i KLP.  

Ås kommune mener sykefraværet i kommunene er en naturlig konsekvens av at 

kommunene tar samfunnsansvar og tilrettelegger/tilsetter flere med redusert 

funksjonsevne. I tillegg har kommunene ansvar for mange tjenester som tradisjonelt 

er fysisk krevende, og derfor medfører høyere sykefravær. Likevel er sykefraværet i 

liten grad arbeidsrelatert. Ås kommune mener IA-avtalens mål 1 om reduksjon i 

sykefraværet gis for mye oppmerksomhet nasjonalt. Ås kommune har lav 

arbeidsledighet nasjonalt sett. For samfunnet generelt er mål 2 Hindre frafall og øke 

sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne og mål 3 Yrkesaktivitet etter 

fylte 50 år også svært viktig. Disse målene bør det sentralt arbeides mer aktivt med.  

Når nesten alle får delta i arbeidslivet, vil konsekvensen også være økt sykefravær. 

Derfor blir det ikke riktig å ha alt fokus på sykefraværsprosent og mål 1. KS bør 

prioritere metoder som fokuserer på indre motivasjon for arbeid, økt fokus på nærvær 

og forebygging av fravær. Det er viktig at KS også bidrar til at 

tilretteleggingstilskuddet arbeidsgiver kan søke om hos NAV, opprettholdes og at 

søkeprosessen forenkles betydelig for kommunene.   

Svar 4:  

Ås kommune mener bemanningsnormer og kompetansekrav kan være et virkemiddel 

for å bidra til likt nivå på kommunale tjenester på tvers av kommunene. Det er viktig 

at slike krav ikke står i veien for lokaldemokratiet og arbeidsgivers handlingsrom.  

Juridisk bindende bemanningsnormer og kompetansekrav må kompenseres 

økonomisk fullt ut slik at andre kommunale tjenester ikke må nedprioriteres.  Det er 

også viktig at utdanningsinstitusjonene har mulighet til å utdanne tilstrekkelig antall 

for å møte nye krav til bemanningsnormer og kompetanse. 
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