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MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for helse og sosial 
 

Møtetid: 03.03.2021 kl. 18:30 – 19:15 
Sted: Fjernmøte i Teams 

  
  

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  

Anne Odenmarck (Ap) 
Anne Mari Borge (Ap)  

Stein Ekhaugen (H) 
Rubina Mushtaq Rikheim (H)  
Annett Hegén Michelsen (Sp) 

Marcus Oterholm (SV) 
Knut Merox Iversen (SV) 

Ulrika Jansson (MDG) 
Åsgeir Rossabø Almås (KrF) 
 

Møtende varamedlemmer: 
Ingen 

 
Forfall:  
Ingen 

 
Fra administrasjonene møtte: 

Kommunalsjef helse og mestring Tove Kreppen Jørgensen 
 
Møtesekretær: 

Konsulent politisk sekretariat Jan Einbu 
 

Diverse merknader: 
Oppsatt orientering om «omstilling hjemmeboende» utsettes til neste HHS-
møte.  

 
 

Møteprotokoll godkjent 04.03.2021 
 
 

Anne Odenmarck      Annett H. Michelsen 
leder        nestleder 
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Orientering  

 Orientering om koronasituasjon 

 
Kommunalsjef helse og mestring Tove Kreppen Jørgensen orienterte om status 
for koronasituasjonen i Ås. Deriblant status for smittesituasjonen, 

vaksineringsprogresjon og mottatte vaksiner. Ny lokal koronaforskrift utarbeides 
og kan iverksettes på kort varsel ved behov. 

 

Referatsaker  

Ingen referatsaker var fremlagt til møtet. 
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Saker til behandling  

HHS-1/21 
Heltidskultur i Ås kommune - orientering om prosjektet 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Tilsvarer hovedutvalgets innstilling 
 
 

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 03.03.2021: 
 

Ulrika Jansson (MDG) fremmet følgende forslag: 
HHS tar saken om heltidkultur i Ås kommune til orientering, men 
vektlegger at arbeidet med heltidkultur ikke skal være til hinder for frivillig 

deltid, muligheter for mennesker med redusert arbeidsevne eller deltid i 
forbindelse med utdanning.  

 

Rubina Mushtaq Rikheim (H) fremmet følgende tilleggspunkt til kommune-
direktørens innstilling: 

2. HHS vil vektlegge at alle som ønsker heltidsarbeid gis muligheten til det 
uten at heltidskultur skal være hinder for andre ansatte som av ulike 

årsaker eller behov ønsker å arbeide deltid. 
 
Votering: 

- Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
- MDG´s forslag ble nedstemt 8-1 (MDG) 

- Høyres forslag ble nedstemt 6-3 (2 H, 1 MDG) 
 

 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 03.03.2021: 
Saken tas til orientering 
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