
 

 

Ås kommune  

  

 

19/00214 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Møtetid: 21.08.2019 kl. 18:30-20:20 
Sted: Moer sykehjem, møterom 1. et. 
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Rubina Mushtaq Rikheim (H) 
Håkon Ystehede (H) 
Gro Haug (FrP) 
Odd Vangen (Sp) 
Saroj Pal (SV) 
Steinar Antonsen (MDG) 
Erling Krogh (R) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Anne Karusbakken (Ap) 
Ulrika Jansson (MDG) 
 
Forfall:  
Malin Karusbakken Aamodt (Ap)  
Thomas Rannstad Haugen (Ap) 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Kommunalsjef helse og mestring Marit Roxrud Leinhardt, 
Nav-leder Randi Falao 
Flyktningekoordinator Anders Glette 
Avdelingsleder Nav Trine Endresen 
Rektor voksenopplæringen Svein Magne Sirnes  
Avdelingsleder Nav Camilla Stensrud Teigen  
Veileder Nav Henrik Harald Nilsson 
 

Møtesekretær: 
Jan Einbu 
 

 
 
Møteprotokoll godkjent 23.08.2019 
 
Odd Vangen      Håkon Ystehede 
Fungerende leder     utvalgsmedlem 
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Orientering  

Orienteringer av kommunalsjef helse og mestring: 

 Sommer i kommunalområdet 

 Alle de nye virksomhetslederne i kommunen er ansatt 

 Status for utbygging av Moer sykehjem 

 Status for ergoterapitjenester i Ås kommune 

 Status Follo LMS 

 Det arbeides med handlingsprogram og budsjett  
  

 
 
Referatsaker  

 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
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Saker til behandling  

HHS-8/19 
Boligpolitisk plan for Ås kommune 
 
Rådmannens innstilling 20.08.2019: 
Saken tas til orientering. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 21.08.2019: 
 
Høyre fremmet følgende forslag: 

1. Planen sendes tilbake.  
 

Før planen legges frem til ny politisk behandling:   
2.     innarbeides en tiltaksdel med konkrete tiltak.  
3.     begrenses planen til å omfatte de gruppene kommunen har et spesielt 

ansvar for å huse.   
4.     Strykes/utgår kapittel 4.2.  
 

MDG fremmet følgende forslag: 

 HHS ser positivt på muligheter for å etablere en Minihuslandsby og andre 
former for små boenheter i Ås. HHS ber administrasjonen følge opp forslaget.  

 
Sp fremmet følgende forslag: 

 Hovedutvalg for helse og sosial savner mer konkret om hva studentenes 
boligbehov betyr for den boligpolitiske situasjonen i Ås. 

 
Ap leverte følgende innspill til arbeidet med tiltaksplan som følger saken: 

 Forbedre rutiner for framskaffelse av tomter. 

 Utvikle system for informasjon ved etablering av botilbud 

 Samordning før oppstartsmøter og møter med utbygger om boligsosiale 
formål. 

 Bidra til at boligsosiale behov blir ivaretatt i kommuneplanen. 

 Vurdere om boligsosiale formål er hensiktsmessig ivaretatt i eierstrategier. 

 Tilstrekkelig ressurser til oppfølging og gjennomføring av boligsosial 
handlingsplan. 

 Følge opp programavtale med Husbanken. 

 Utarbeide retningslinjer for salg av kommunal utleiebolig til leietaker inkludert 
fastsettelse av kjøpesum og eventuelt videresalg. 

 
SV fremmet følgende forslag: 

Planen sendes tilbake til administrativ utarbeidelse for å svare ut følgende 
kommentarer:  
a) Planen må videre utarbeides med forslag til flere konkrete tiltak for å følge 

opp målsettingene. Det må vurderes å utarbeide en tiltaksplan. 
b) Planen må drøfte mulighetene for å etablere et kommunalt 

boligbyggeselskap 
c) Planen må drøfte mulighetene for å stille krav til boligbyggelag. For 

eksempel at kommunen skal disponere/eie en prosentdel av leilighetene.  
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Etter votering av 3 av de overstående forslag, drøftet utvalget seg fram til følgende 
fellesforslag: 

Planen sendes tilbake for å ta inn vedtakene og forslagene på tiltak som følger 
saken.  

 
Votering: 
Høyres forslag pkt. 3 og 4 ble nedstemt 6-3 (2 H og 1 FrP).   
MDGs forslag ble tiltrådt 7-2 (H) 
Sp` pkt. 1 ble enstemmig tiltrådt 
 

Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 21.08.2019: 
Planen sendes tilbake for å ta inn vedtakene og forslagene på tiltak som følger 
saken. Se HHS´ behandling og votering. 
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HHS-9/19 
Ny behandling - Barn i lavinntektsfamilier 
 
Ungdomsrådets vedtak 19.08.2019: 
 
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. 
3. Innsatsen for barn i lavinntektsfamilier forankres i «Helhetlig plan for barn og 
unge». 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 21.08.2019: 
Rubina Mushtaq Rikheim (H) fremmet følgende tillegg til rådmannens innstilling.  

HHS ber om en orientering av kvalifiseringsprogrammet med gjennomførte 
tiltak og resultatmål innen 30.05.2020. 

 
Votering: 
Høyres forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 21.08.2019: 
 
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. 
3. Innsatsen for barn i lavinntektsfamilier forankres i «Helhetlig plan for barn og 
unge». 
 
4. HHS ber om en orientering av kvalifiseringsprogrammet med gjennomførte tiltak 
og resultatmål innen 30.05.2020. 
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HHS-10/19 
Administrativt vertskommunesamarbeid om voksenopplæring- og 
kvalifiseringstilbud etter opplæringsloven og introduksjonsloven 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Ås kommune går sammen med Frogn og Vestby kommuner om et 
administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 20-2, om 
voksenopplæring- og kvalifiseringstilbud etter opplæringsloven og 
introduksjonsloven.  

2. Vedlagt samarbeidsavtale vedtas, og det inngås to likelydende 
samarbeidsavtaler med Frogn kommune og Vestby kommune. 

3. Det nedsettes et samarbeidsråd i tråd med samarbeidsavtale snarlig etter 
vedtak om vertskommunesamarbeid er fattet i Ås, Frogn og Vestby 
kommuner. Samarbeidsrådet skal utarbeide nødvendige retningslinjer og 
rutiner. 

 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 21.08.2019: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 21.08.2019: 

1. Ås kommune går sammen med Frogn og Vestby kommuner om et 
administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 20-2, om 
voksenopplæring- og kvalifiseringstilbud etter opplæringsloven og 
introduksjonsloven.  

2. Vedlagt samarbeidsavtale vedtas, og det inngås to likelydende 
samarbeidsavtaler med Frogn kommune og Vestby kommune. 

3. Det nedsettes et samarbeidsråd i tråd med samarbeidsavtale snarlig etter 
vedtak om vertskommunesamarbeid er fattet i Ås, Frogn og Vestby 
kommuner. Samarbeidsrådet skal utarbeide nødvendige retningslinjer og 
rutiner. 
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