
 

 

Ås kommune  

  

 

19/00214 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Møtetid: 09.10.2019 kl. 18:30-20:15 
Sted: Moer sykehjem, møterom 1. et. 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Malin Karusbakken Aamodt (Ap) 
Rubina Mushtaq Rikheim (H) 
Håkon Ystehede (H) 
Gro Haug (FrP) 
Odd Vangen (Sp) 
Saroj Pal (SV) 
Steinar Antonsen (MDG) 
Erling Krogh (R) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ingen 
 
Forfall:  
Thomas Rannstad Haugen (Ap) 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Kommunalsjef helse og mestring Marit Roxrud Leinhardt 
Virksomhetsleder Heidi Eek Guttormsen 
Virksomhetsleder sykehjem boliger Sissel Ruud-Hansen 
Rådgiver plan miljø og næring Solveig Viste 
 
Møtesekretær: 
Konsulent politisk sekretariat Jan Einbu 
 
Diverse merknader: 
Innkalt vara møtte ikke. 
 
Møteprotokoll godkjent 11.10.2019 
 
 
Malin Karusbakken Aamodt   Odd Vangen 
leder       nestleder  
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Orientering 

Referatsaker 

Saker til behandling 

11/19 18/03425-17 Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023 med 
tiltak 

4 

12/19 19/02230-1 Frivilligmelding Ås kommune 2020-2024 5 

13/19 19/02880-2 Omstillingsprosjektet - Moer sykehjem 2018 / 2019 6 

14/19 19/02987-1 2. tertialrapport 2019 7 

15/19 19/02988-1 Budsjettreguleringer 2. tertial 2019 8 
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Orientering  

Orienteringer ved kommunalsjef helse og mestring: 

 Arbeid med «Strategi for heltidskultur i Ås kommune»  

 Solplassen borettslag åpner om kort tid 

 Status for utbyggingen av Moer sykehjem  

 Status i utviklingen innen velferdsteknologi 
 
 

Referatsaker  

Referatsakene ble tatt til orientering  
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Saker til behandling  

HHS-11/19 
Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023 med tiltak 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, datert 19. september 2019 vedtas. 
2. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, tiltaksdel datert 19. september, 

vedtas.  
  
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 09.10.2019: 
 
Malin K. Aamodt (Ap) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3 til rådmannens 
innstilling: 

Som en del av det videre arbeidet i 2020 skal rådmannen vurdere hvordan 
borettslag kan benyttes som virkemiddel for nå boligpolitiske mål. 

 
Votering: 
- Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
- Ap´s forslag til nytt pkt. 3 til rådmannens innstilling ble vedtatt 5-3 (2 H, FrP) 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 09.10.2019: 
1. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, datert 19. september 2019 vedtas. 
2. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023, tiltaksdel datert 19. september, 

vedtas.  
3. Som en del av det videre arbeidet i 2020 skal rådmannen vurdere hvordan 

borettslag kan benyttes som virkemiddel for nå boligpolitiske mål. 
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HHS-12/19 
Frivilligmelding Ås kommune 2020-2024 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Frivilligmeldingen for 2020-2024 vedtas. 
2. Frivilligmeldingen sendes ut til frivillige lag og foreninger i Ås. 
3. Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende konsekvens, vurderes i 

forbindelse med kommunens handlingsplan for 2020-2024 og budsjett 2020.  
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 09.10.2019: 
Saroj Pal (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:  

- Saken utsettes dersom den ikke har vært til høring til alle lag og foreninger. 
 
Malin K. Aamodt (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak:  

- Frivilligmeldingen tas til orientering. 
Forslag som følger saken (Ap):  

- Innen satsningsområde 1, kommunal støtte til frivillig sektor prioriteres tiltak  
2 og 4. Tiltak 1 tas stilling til i handlingsplan/budsjett. Innen satsningsområde 2 
prioriteres alle 4 tiltak. Innen satsningsområde 3 prioriteres tiltak 2. 

 
Odd Vangen (Sp) fremmet følgende tilleggspunkt:  

- HHS ønsker at kommunen spesielt utreder muligheten for et Frivillighetens 
Hus i sentrumsnære og synlige lokaler. 

 
Følgende fellesforslag ble fremmet av H, FrP, SV, R: 

- Frivilligmeldingen tas til orientering, dersom den har vært til offentlig høring. 
- Saken sendes tilbake til rådmannen om den ikke har vært på offentlig høring.   

 
Votering: 
Fellesforslaget ble vedtatt 5-3 (1 Ap, 1 MDG, 1 Sp) 
Utvalget vedtok at forslagene fra partiene følger saken. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 09.10.2019: 

 Frivilligmeldingen tas til orientering, dersom den har vært ute til offentlig høring. 

 Saken sendes tilbake til rådmannen om den ikke har på offentlig høring.   
-------- 

Forslagene fra partiene som følger saken:  
- Ap:  

Innen satsningsområde 1, kommunal støtte til frivillig sektor prioriteres tiltak  
2 og 4. Tiltak 1 tas stilling til i handlingsplan/budsjett. Innen satsningsområde 2 
prioriteres alle 4 tiltak. Innen satsningsområde 3 prioriteres tiltak 2 

- Sp:  
HHS ønsker at kommunen spesielt utreder muligheten for et Frivillighetens 
Hus i sentrumsnære og synlige lokaler. 
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HHS-13/19 
Omstillingsprosjektet - Moer sykehjem 2018 / 2019 
 
Rådmannens innstilling: 
Saken tas til orientering 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 09.10.2019: 
Malin K. Aamodt (Ap) fremmet følgende tilleggspunkt til rådmannens innstilling: 

- Rådmannen skal jobbe med å ivareta heltidskultur som satsningsområde, og 
undersøke mulighetene for å tilby utvidede stillinger i andre enheter der dette 
er mulig og ønskelig. 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Ap´s tilleggspunkt til rådmannens innstilling ble vedtatt 5-3 (2H, 1Sp) 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 09.10.2019: 
1. Saken tas til orientering 
2. Rådmannen skal jobbe med å ivareta heltidskultur som satsningsområde, og 

undersøke mulighetene for å tilby utvidede stillinger i andre enheter der dette er 
mulig og ønskelig. 

 
 
 
 
  



Ås kommune 

  
Hovedutvalg for helse og sosial 09.10.2019 Side 7 av 8 

  

 

HHS-14/19 
2. tertialrapport 2019 
 
Rådmannens innstilling: 
2. tertialrapport 2019 tas til orientering 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 09.10.2019: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 09.10.2019: 
2. tertialrapport 2019 tas til orientering 
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HHS-15/19 
Budsjettreguleringer 2. tertial 2019 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Budsjettreguleringer 2. tertial 2019 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4. 
2. Årets låneopptak reduseres med 27 941 000 kr.  
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 09.10.2019: 
Rubina Mushtaq Rikheim (H) fremmet følgende forslag: 

- Budsjettreguleringer for 2.tertial 2019 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4 
med unntak av pkt. 5 i tabell 1 hvor barnevernet kun tilføres 2,0 millioner og 
punkt 6 Arbeidsrettede tjenester 1,5 millioner kroner 

 
Votering: 
Høyres forslag ble nedstemt 5-3 (2H, 1 FrP) 
Rådmannens innstilling ble vedtatt 5-3 (2H, 1FrP)  
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 09.10.2019: 
1. Budsjettreguleringer 2. tertial 2019 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4. 
2. Årets låneopptak reduseres med 27 941 000 kr.  
 
 
 


	MØTEPROTOKOLL
	Hovedutvalg for helse og sosial

