
 

 

Ås kommune  

  

 

19/00214 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Møtetid: 10.04.2019 kl. 18:30 – 21.25 
Sted: Moer sykehjem, møterom 1. et. 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Malin K. Aamodt (Ap) 
Håkon Ystehede (H) 
Rubina Mushtaq Rikheim (H) 
Gro Haug (FrP) 
Odd Vangen (Sp) 
Steinar Antonsen (MDG) 
Saroj Pal (SV) 
Erling Krogh (R) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ulrika Jansson (MDG) 
 
Forfall:  
Thomas Rannstad Haugen (Ap) 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Kommunalsjef helse og mestring Marit Roxrud Leinhardt 
Virksomhetsleder hjemmeboende Heidi Eek Guttormsen 
Nav-leder Randi Falao 
SLT-koordinater Bjørn-Erik Pedersen 
 
Møtesekretær: 
Konsulent i politisk sekretariat Jan Einbu 
 
Diverse merknader: 
Drøfting og orienteringer ble tatt etter at ordinære saker var behandlet. 
Orientering om Moer sykehjem settes opp på førstkommende HHS-møte.  
 
Møteprotokoll godkjent 12.04.2019 
 
 
Malin K. Aamodt      Odd Vangen 
Leder        Nestleder 
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Orientering  

Orienteringer ved kommunalsjef helse og mestring: 

 Follo Lokalmedisinske senter (Follo LMS), kort status om pågående forhandlinger 
om nye avtaler blant follokommunene 
 

 Orientering om nye ledere i helse og mestring 
 

 Orientering om nye utlyste lederstillinger innen helsesektoren 
  

 Orientering om status etter at Glomdalsregionen ble overført Akershus 
universitetssykehus 02.02.2019    
 

 Status for omstillingsprosjektet og organiseringsendringer i kommunen 
    

 Kort orientering om arbeidet med boligpolitisk plan   
 

 
Eventuelt: 
Rubina Mushtaq Rikheim (H) hadde forut for møtet sendt inn spørsmål om Nav-Ås.  
Spørsmålene ble svart ut av Nav-leder i Ås Randi Falao.  

 

Drøfting  

Saknr Arkivsak Tittel 
1/19 19/01040-1 Drøftingsdokument - Leve hele livet! 

 
Saken ble drøftet av utvalget med bakgrunn i drøftingsnotat. 
 

Referatsaker  

Referatsakene ble tatt til orientering 
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Saker til behandling  

 
HHS-2/19 
Oppfølging - Barn i lavinntektsfamilier 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune skal jobbe tverrsektorielt, med utgangspunkt i barnets perspektiv, 

og satse på tiltak som sikrer at barn i lavinntektsfamilier kan delta i sosiale 
aktiviteter.  

2. Prioritering av midler til aktuelle tiltak behandles i forbindelse med 
budsjettprosessen. 

3. Innsatsen for barn i lavinntektsfamilier forankres i «Helhetlig plan for barn og 
unge». 

 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 10.04.2019: 
 
Rubina Mushtaq Rikheim(H) fremmet følgende forslag: 

Å være i arbeid er det som beskytter best mot fattigdom. Selv om kommunen 
søker på ulike tilskuddsordninger for å prøve ut nye tiltak, må dette kun være 
kompenserende satt opp mot viktigheten av å få personer ut i fast arbeid. En 
arbeidstilknytning vil også forebygge sosial ekskludering.   
Saken sendes derfor tilbake til administrasjonen med følgende bestilling: 
 
1. HHS ber om tilbakemelding på resultatmål over hvor mange familier som 
har fått bedret sin levestandard gjennom arbeid og aktivitet eller 
kvalifiseringstiltak.  Familiekoordinator har fungert som et bindeledd mellom 
NAV og kommunen. Det ønskes også en tilbakemelding av koordineringen av 
tiltak mellom NAV og kommunen. 

  
2) Tilbakemelding legges frem i HHS møtet 21.08.2019. 

 
Odd Vangen (Sp) fremmet følgende forslag fellesforslag på vegne av Ap, Sp, FrP og 
MDG: 

Hovedutvalg for helse og sosial slutter seg til rådmannens innstilling  
i pkt. 1 og 2.  

 
Imidlertid kan ikke HHS se at rådmannen har besvart kommunestyrets vedtak 
av 14.02.2018 K-sak 9/18 punkt 2 og 3. Derfor ber HHS om en tilleggssak 
som besvarer kommunestyrets vedtak før hele saken kvitteres ut. 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1 ble tiltrådt 7-2 (H) 
Rådmannens innstilling punkt 2 ble tiltrådt 7-2 (H) 
Rådmannens innstilling punkt 3 ble nedstemt 8-1 (Ap) 
H´s forslag ble nedstemt 7-2 (H) ved alternativ votering til rådmannens innstilling. 
Fellesforslaget fra Ap, Sp, FrP og MDG ble tiltrådt 7-2 (H) 
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Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 10.04.2019: 
1. Ås kommune skal jobbe tverrsektorielt, med utgangspunkt i barnets perspektiv, 

og satse på tiltak som sikrer at barn i lavinntektsfamilier kan delta i sosiale 
aktiviteter.  

2. Prioritering av midler til aktuelle tiltak behandles i forbindelse med 
budsjettprosessen. 

Imidlertid kan ikke HHS se at rådmannen har besvart kommunestyrets vedtak av 
14.02.2018 K-sak 9/18 punkt 2 og 3. Derfor ber HHS om en tilleggssak som besvarer 
kommunestyrets vedtak før hele saken kvitteres ut. 
 
 
 
 
 
 

HHS-3/19 
Årsmelding 2018 Ås kommune 
 
Rådmannens innstilling: 
Årsmelding med årsberetning 2018 tas til orientering. 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 10.04.2019: 
Gro Haug (FrP) fremmet følgende tilleggspunkt til rådmannens innstilling: 
Vedrørende ferie- og vikarbruk ønsker HHS at vi benytter historiske data til å legge 
inn i budsjettet en realistisk post.  
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
FrP´s tilleggspunkt til rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 10.04.2019: 

 Årsmelding med årsberetning 2018 tas til orientering. 
 

 Vedrørende ferie- og vikarbruk ønsker Hovedutvalg for helse og sosial at vi 
benytter historiske data til å legge inn i budsjettet en realistisk post.  
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