
 

 

Ås kommune  

  

 

14/00041 
 

 

MØTEPROTOKOLL 

Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Møtetid: 20.08.2014 kl. 18:30 – 20:20  
Sted: Moer sykehjem  
 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
 
Møtende medlemmer: 
Anne Odenmarck (Ap), Tommy Skar (Ap), Erling Rognli (V), Annett Hegen Michelsen 
(Sp), Roberto Puente Corral (SV), Rubina Mushtaq (H), Dag Guttormsen (H), Stein 
Ekhaugen (H), Torill Horgen (FrP) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ingen 
 
Forfall: 
Ingen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt 
Nav-leder Torill Skage Sørli 
 
Møtesekretær: 
Konsulent i politisk sekretariat Jan Einbu 
 
Diverse merknader: 

 Kontrollutvalgsleder Håkon H. Henriksen (H) var til stede under behandling av sak 
22/14. 

 Kommunebarometeret av 06.2014 sendes utvalgsmedlemmene. 
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 21.08.2014 
 
 
 
Anne Odenmarck      Torill Horgen (FrP) 
Leder  utvalgsmedlem 
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Orienteringer 

Orientering ved helse og sosialsjef: 

 Status for sommerferiavviklingen for helse- og sosialetaten. 

 Kommunebarometert av 06.2014 utarbeidet av Kommunal rapport ble 
gjennomgått med hensyn til pleie- og omsorgstjenester. 

Orientering ved Nav-leder: 

 Økonomisk rådgivning ved Nav-Ås ble gjennomgått. Foilere om økonomisk 
rådgivning ble utdelt. 

 

Referatsaker 

Referatsakene ble tatt til orientering 
 

Delegerte vedtak 

Delegerte vedtak ble tatt til orientering  
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Saker til behandling 

HHS-22/14 
Forvaltningsrevisjonsrapport om NAV Ås - styring og samarbeid 
 
Kontrollutvalgets innstilling 13.05.2014: 
Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i rapporten om NAV Ås – styring og 
samarbeid. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde 
tilbake til kontrollutvalget om oppfølgingen innen seks måneder. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 20.08.2014: 
Kontrollutvalgets leder var tilstede under behandlingen. 
 
Hovedutvalget drøftet seg fram til følgende omforente forslag:  

Kontrollutvalgets innstilling med følgende tillegg: 
Rådmannens tilbakemelding til kontrollutvalget sendes også hovedutvalg for 
helse og sosial. 

 
Votering: 
Det omforente forslaget ble enstemmig tiltrådt.  
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 20.08.2014: 
Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i rapporten om NAV Ås – styring og 
samarbeid. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde 
tilbake til kontrollutvalget om oppfølgingen innen seks måneder. 
 
Rådmannens tilbakemelding til kontrollutvalget sendes også hovedutvalg for helse  
og sosial. 
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