MØTEPROTOKOLL
Hovedutvalg for helse og sosial
Møtetid:
Sted:

14.04.2021 kl. 18:30-21.05
Fjernmøte på Teams

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.
Møtende medlemmer:
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:
Kari Kolstad (Sp)
Wenche Jahrmann (Ap)
Forfall:
Anne Odenmarck (Ap)
Anne Mari Borge (Ap)
Fra administrasjonene møtte:
Kommunalsjef helse og mestring Tove Kreppen Jørgensen
Virksomhetsleder barn, unge og familier Monica Berge-Tukh
Virksomhetsleder hjemmebaserte tjenester Heidi Eek Guttormsen
Virksomhetsleder sykehjem og boliger Sissel Vibeke Ruud-Hansen
Møtesekretær:
Konsulent Jan Einbu politisk sekretariat
Diverse merknader:
Saker/orienteringer ble behandlet i følgende rekkefølge: HS-sak 2/21,
orienteringer, HS-sak 3/21 og 4/21. Presentasjoner i møtet legges på Teams
under utvalgsmøtet. Rubina M. Rikheim ble valgt til å underskrive protokollen.
Møteprotokoll godkjent 15.04.2021
Annett Hegén Michelsen
nestleder

20/03847

Rubina Mushtaq Rikheim
utvalgsmedlem

Ås kommune
Saksliste
Side
Orientering
Saker til behandling
2/21

21/01083-1

Orientering om BTI

3

3/21

21/01023-1

Årsmelding med årsberetning 2020 for Ås
kommune

3

4/21

19/01040-5

Oppfølging av Stortingsmelding 15, Leve hele
livet

4

Orientering
Orienteringer ved kommunalsjef helse og mestring:


Ny kommuneoverlege er ansatt, og han starter opp i mai og for fullt i august.



Kort status om koronasituasjon

Orienteringer fra virksomhetsledere:


Omstilling hjemmeboende - Vridning – bo hjemme lengst mulig Rus og psykisk helse som en helhetlig del av helsetjenesten.
Virksomhetsleder hjemmebaserte tjenester Heidi Eek Guttormsen orienterte.



Fremtidens institusjonsplasser og boliger – ibruktakelse av nye plasser på
Moer. Virksomhetsleder sykehjem og boliger Sissel Vibeke Ruud-Hansen
orienterte.

Eventuelt
Hovedutvalget ga tilslutning til at virksomhetsleder barn, unge og familier
kommer tilbake på et nytt utvalgsmøte for å orientere om ny barnevernsreform.
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Saker til behandling

HHS-2/21
Orientering om BTI
Kommunedirektørens innstilling:
Saken tas til orientering.
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 14.04.2021:
Virksomhetsleder Monica Berge-Tukh orienterte om saken.
Rubina M. Rikheim (H) fremmet følgende forslag:
Saken tas til orientering. Hovedutvalget foreslår en ny sak til høsten hvor punkt
1 og 2 svares ut i sin helhet.
Votering:
Høyres forslag ble enstemmig vedtatt
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 14.04.2021:
Saken tas til orientering. Hovedutvalget foreslår en ny sak til høsten hvor punkt
1 og 2 svares ut i sin helhet.

HHS-3/21
Årsmelding med årsberetning 2020 for Ås kommune
Kommunedirektørens innstilling:
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling 14.04.2021.
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 14.04.2021:
Kommunalsjef helse og mestring orienterte om enkelte endringer i årsmeldingen
etter møtet med revisor 13.04.2021. Endringene er publisert på hjemmesiden.
Votering:
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt.
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 14.04.2021:
Årsmelding med årsberetning 2020 tas til orientering.
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HHS-4/21
Oppfølging av Stortingsmelding 15, Leve hele livet
Kommunedirektørens innstilling:
1. Tiltaksplan for oppfølging av reformen Leve hele livet vedtas.
2. Tiltaksplanen rulleres årlig og status legges fram for helse og sosialutvalget.
3. Innføring av reformen Leve hele livet omtales følges opp i kommuneplanens
samfunnsdel og temaplan for helse og mestring.

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 14.04.2021:
Rubina Mushtaq Rikheim (H) fremmet følgende tilleggspunkt til kommunedirektørens innstilling:
 Hovedutvalg for Helse- og Sosial ber kommunedirektøren om en sak om
endrede måltidsrutiner i kommunens helseinstitusjoner innen 30.09.21.
Knut Merox Iversen (SV) fremmet følgende tilleggspunkt til kommunedirektørens innstilling:
 Evaluere mulighet for å reparere og gå over infrastruktur hovedsakelig på
Vinterbro og ÅS Sentrum ved å gå over turstier og mye brukte områder som
folk går mye tur, for å sørge for at disse kan brukes av rullestolbrukere,
rullatorer og andre bevegelseshemmede, som et forebyggende helsearbeid
både fysisk og psykisk.
Ulrika Jansson (MDG) fremmet følgende tilleggspunkt til kommunedirektørens
innstilling:
 HHS ber om at kommunedirektøren sikrer at Eldrerådet og Rådet for personer
med nedsatt funksjonsevne blir hørt når veinorm/veibruksplan for Ås
sentrumsområde skal utvikles. Dette som en del av tiltaksplanens
innsatsområde om Et aldersvennlig lokalsamfunn.
Votering:
Rådmannens innstilling pkt. 1-3 ble enstemmig tiltrådt.
Høyres forslag til nytt tilleggspunkt ble enstemmig tiltrådt.
SV´s forslag til nytt tilleggspunkt ble enstemmig tiltrådt.
MDG´s forslag til nytt tilleggspunkt ble enstemmig tiltrådt.
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 14.04.2021:
1. Tiltaksplan for oppfølging av reformen Leve hele livet vedtas.
2. Tiltaksplanen rulleres årlig og status legges fram for helse og sosialutvalget.
3. Innføring av reformen Leve hele livet omtales følges opp i kommuneplanens
samfunnsdel og temaplan for helse og mestring.
4. Hovedutvalg for Helse- og Sosial ber kommunedirektøren om en sak om
endrede måltidsrutiner i kommunens helseinstitusjoner innen 30.09.21.
5. Evaluere mulighet for å reparere og gå over infrastruktur hovedsakelig på
Vinterbro og ÅS Sentrum ved å gå over turstier og mye brukte områder som
folk går mye tur, for å sørge for at disse kan brukes av rullestolbrukere,
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rullatorer og andre bevegelseshemmede, som et forebyggende helsearbeid
både fysisk og psykisk.
6. HHS ber om at kommunedirektøren sikrer at Eldrerådet og Rådet for personer
med nedsatt funksjonsevne blir hørt når veinorm/veibruksplan for Ås
sentrumsområde skal utvikles. Dette som en del av tiltaksplanens
innsatsområde om Et aldersvennlig lokalsamfunn.
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