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MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for helse og sosial 
 

Møtetid: 18.08.2021 kl. 18:30-20.30 
Sted: Ås kulturhus, Store sal 

  
  

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

Anne Odenmarck (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: 

Kari Kolstad (Sp) 
 

Forfall:  
Anne Marie Borge (Ap) 
 

Fra administrasjonene møtte: 
Kommunaldirektør Trine Christensen, deltok under fellesorienteringen 

Kommunalsjef helse og mestring Tove Kreppen Jørgensen 
Kommuneoverlege Ådne Dæhlin 
Rådgiver areal og samfunnsplanlegging Solveig Viste 

Møtesekretær: 
Konsulent i politisk sekretariat Jan Einbu 

 
Diverse merknader: 
Møtet startet med fellesorientering fra kl.18.30-19.00 om kommuneplanen for 

hovedutvalgene HHS, HTP og HOK 
 

 
Møteprotokoll godkjent 20.08.2021 
 

 
 

Anne Odenmarck     Annett Hegén Michelsen  
leder                                                          nestleder  
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Saksliste 

 Side 

Orientering 

Drøfting 

Referatsaker 

Saker til behandling 

9/21 20/02289-9 Orientering om rehabilitering og innhold i det nye 
ungdomshuset i Langbakken 37 

4 

10/21 21/01926-1 Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034: 

Førstegangsbehandling 

5 
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Orientering  

 Ny kommuneoverlege Ådne Dæhlin ble ønsket velkommen av utvalgsleder og 

ga en presentasjon av seg selv. 

 
 Kommuneoverlegen orienterte om koronasituasjonen i kommunen, deriblant 

vaksinerings-  og smittestatus. 

 
Orientering av kommunalsjef helse og mestring: 
 

 Folkehelseprofil 2021 
 

 Høring, forslag til endringer i pasientjournalloven og forskrift om IKT 
standarder. Kommuneadministrasjonen har støttet KS sitt høringssvar. 

 

 Tilskuddsordninger innen helse og mestring.  
Orientering om ulike tilskuddsordninger det er mottatt tilskudd fra og 

tilskuddsordninger det planlegges å søke på.  
 

 Studenthelse.  
Ny avtale mellom Ås kommune og utdanningsinstitusjoner i Ås er inne i 
sluttfasen. Avtalen beskriver partenes ansvar for et godt helsetjenestetilbud 

til studentene.  
 

 Spørsmål fra Ås Høyre om Ås fastlegekontor ble svart ut. 

Drøfting  

 Kommunalsjef helse og mestring orienterte om Handlingsprogram 
2022-2025 med økonomiplan 2022.  

Utvalgets innspill tas med videre av kommunalsjefen.   
 

Referatsaker  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
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Saker til behandling  

HHS-9/21 
Orientering om rehabilitering og innhold i det nye 
ungdomshuset i Langbakken 37 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
1. Saken tas til orientering. 

2. Midlene som er bevilget for å styrke arbeidet mot hatkriminalitet og rasisme 
disponeres som følger: 

- Åpne ungdomshus hele året, også i skolens ferier. 
- Gjennomføre dialogkonferanser i skolen 
- Organisere konserter, kino og friluftsaktiviteter i nærmiljøet. 

 
 

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 18.08.2021: 

 

Anne Odenmarck (Ap) fremmet følgende forslag til endring av punkt 2:  

Midlene, kr. 500 000,- som er bevilget.. 
 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling med Aps tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 18.08.2021: 
1. Saken tas til orientering. 

2. Midlene, kr. 500 000, som er bevilget for å styrke arbeidet mot 
hatkriminalitet og rasisme disponeres som følger: 

- Åpne ungdomshus hele året, også i skolens ferier. 
- Gjennomføre dialogkonferanser i skolen 
- Organisere konserter, kino og friluftsaktiviteter i nærmiljøet. 
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HHS-10/21 
Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034: 
Førstegangsbehandling 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens §11-14, 1.ledd, sendes forslag til 

kommuneplanens samfunnsdel for Ås kommune for perioden 2022-2034 datert 
04.08.2021 på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 
 
 

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 18.08.2021: 
Solveig Viste orienterte om kommuneplanen først i møtet. 

 

Forslag for votering 

Rubina Mushtaq Rikheim (H): 
Mål 14: NAV Ås inkluderer flere av de med nedsatt arbeidsevne, de som mottar økonomisk stønad, 
innvandrere utenfor EU/EØS, unge og langtidsledige på arbeidsmarkedet.  
 
Hovedutvalget for helse og sosial stiller spørsmål ved om bærekraftsmål nr. 9 (s.19) naturlig hører inn 
under pkt. 14. 

 

Forslag som følger saken 

 

Anne Odenmarck, (Ap): 

1.2.2folkehelse i Ås.  
-Tillegg til kulepunkt 5 s. 10 forebygge og snu en negativ utvikling i barn og unges psykiske helse 
«med et bedre psykisk helsetilbud» 
3 Oppvekst og opplæring 
-nytt tiltak 7.4 s18 «utjevne sosiale forskjeller med vekt på barn som vokser opp i lavinntektsfamilier» 
4 helse og mestring 
-Mål 14 s. 22 « føye til bærekraftmål nr. 1. Utrydde fattigdom» 
9 boliger og eiendomsforvaltning 
-Mål 23 s 31 føye til bærekraftmål nr. 1 utrydde fattigdom 
- tillegg til tiltak 23.2 bidra tilta det bygges boliger…………. og funksjonshemmede 

 

Stein Ekhaugen, (H):  

Arealstrategier (Slik gjøres det): 

16.1: Prioriterte utbyggingsområder 

Tillegg etter siste setning: 

Boligveksten skal ivareta innbyggernes ulike boligbehov. 

 

Marcus Oterholm (SV): 

Forslag fra SV: 2.2.1 Mål og strategier 
Mål 2 
2.3: legge til «… og unngå sosial dumping»  
Mål 3 
Ny 3.3: legge til rette for faste heltidsstillinger 
Mål 4: 
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Bytte plass på 4.1 og 4.2  
Mål 5: 
Skrive om 5.1 
Legge til i 5.2: «…i alle deler av kommunen» 
Mål 7: 
Nytt punkt 7.4: «sikre gode bomuligheter for alle» 
Legge til under «slik følges det opp» 
- Boligsosial handlingsplan 
Mål 8: 
- Ta bort «legger til rette for gode dannelsesprosesser som» 
Mål 10: 
Bytte om på 10.1 og 10.2 
Nytt 10.4: Nulltoleranse for alle former for diskriminering 
Mål 11: 
Stryke «Gravide» under «Gravide, vordende foreldre» 
Mål 12: 
- Endre formulering på målet, samt påse at den dekker opp ulike former for helse og aldersgrupper 
- 12.6 Tilrettelegge for ulike boformer med sosiale fellesfunksjoner 
Mål 14: 
Legge til i «Slik følges det opp»: 
- Årsrapporter 
Mål 15: 
- Legge til: sikre felleslokaler som samler lag og foreninger 
- legge til under 15.1 «, blant annet sommerskole,» 
- 15.3: «Etablere fysisk og økonomisk tilgjengelig tilbud» 
Til kapittel 5 
- Innarbeide punkter om vennskapskommunar, flyktningar og integrering 
9.1 
- 23.1: legge til: «med ulik boligstørrelse» 
- 23.2: legge til: «i alle deler av kommunen og med god bokvalitet» 

 

Annett Hegén Michelsen (Sp): 

Nytt pkt 2.7.: 
"I Ås kommune skal personer med nedsatt funksjonsevne i størst mulig grad ha muligheter til å delta 
i samfunnslivet på lik linje med andre innbyggere. 
Familier med barn og unge med funksjonsnedsettelser skal få god oppfølging og avlastning i 
hverdagen." 

 

Ulrika Jansson (MDG):  

MDG er opptatt av at vi konkretiserer flere mål og tiltak knyttet til rus og psykisk helse for 

personer i alle aldre. 

Mål 13: 

Demensvennlig samfunn innebærer også at mennesker med demens kan stimuleres ved bruk av 

dyr og natur. Derfor er området rundt demenssenteret og hvordan dette området tilrettelegges 

en viktig del av utviklingen av et demensvennlig samfunn. 

 

Votering: 
 Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 Høyres forslag v/Rubina Mushtaq Rikheim ble enstemmig vedtatt. 
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 Hovedutvalget for helse og sosial stiller spørsmål ved om bærekraftsmål nr. 9 
(s.19) naturlig hører inn under pkt 14. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 Øvrige forslag fra hovedutvalget følger saken.  
 

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 18.08.2021: 

I medhold av plan- og bygningslovens §11-14, 1.ledd, sendes forslag til 
kommuneplanens samfunnsdel for Ås kommune for perioden 2022-2034 datert 

04.08.2021 på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Mål 14: NAV Ås inkluderer flere av de med nedsatt arbeidsevne, de som mottar 

økonomisk stønad, innvandrere utenfor EU/EØS, unge og langtidsledige på 
arbeidsmarkedet.  

 
Hovedutvalget for helse og sosial stiller spørsmål ved om bærekraftsmål nr. 9 

(s.19) naturlig hører inn under pkt. 14. 
 
Øvrige forslag fra hovedutvalget følger saken, jf. HHS´behandling. 
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