
 

 

Ås kommune  

  

 

19/00214 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Møtetid: 22.05.2019 kl. 18:30 – 20:40 
Sted: Moer sykehjem, møterom 1. et. 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Håkon Ystehede (H) 
Rubina Mushtaq Rikheim (H) 
Gro Haug (FrP) 
Odd Vangen (Sp) 
Steinar Antonsen (MDG) 
Saroj Pal (SV) 
Erling Krogh (R) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Wenche Jahrmann (Ap) 
 
Forfall:  
Malin K. Aamodt (Ap) 
Thomas Rannstad Haugen (Ap) 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Kommunalsjef helse og mestring Marit Roxrud Leinhardt 
Enhetsleder Ståle Martinsen 
Enhetsleder Moer sykehjem Gro Svendstad 
Enhetsleder kultur, idrett og frivillighet Camilla Sæbjørnsen 
Leder frivilligsentralen Tone Eng 
Virksomhetsleder hjemmeboende Heidi Eek Guttormsen  
 
Møtesekretær: 
Konsulent i politisk sekretariat Jan Einbu 
 
Diverse merknader: 
Kun én vara hadde anledning å stille. 
 
Møteprotokoll godkjent 23.05.2019 
 
Odd Vangen       Håkon Ystehede   
Fung. leder       utvalgsmedlem 



Ås kommune 

  
Hovedutvalg for helse og sosial 22.05.2019 Side 2 av 6 

  

 
 
 
Saksliste 

 Side 

Orientering 

Referatsaker 

Saker til behandling 

4/19 19/01438-1 1. tertialrapport 2019 4 

5/19 19/01437-1 Budsjettreguleringer 1. tertial 2019 5 

6/19 19/01327-1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) og 
Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) - 
Sammenslåing 
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Orienteringer  

 Orientering om utbygging av Moer sykehjem ved enhetsleder Ståle Martinsen. 
Utbyggingen er nå i gang. Foilere ble framvist med blant annet skisser over 
innendørs- og utendørs og planløsninger. 

 

 Orientering om frivilligmeldingen v/enhetsleder kultur, idrett og frivillighet Camilla 
Sæbjørnsen og leder for frivilligsentralen Tone Eng. 

 
 
Orientering ved kommunalsjef helse og mestring 
 

 Nytilsettinger pågår i forbindelse med ny organiseringsmodell i kommunen. 
 

 Rådmannskollegiet i Follo har hatt ett møte med NAV Øst-Viken om færre og 
større NAV-kontor. 

 

 Det årlige strategimøte mellom Akershus universitetssykehus (Ahus) og 
samarbeidskommunene er gjennomført. Samhandling med Kongsvingerregionen 
blir drøftet i evaluering av samhandlingsstrukturen. 

 

 Status for Follo lokalmedisinske senter IKS. 
 

Referatsaker  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
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Saker til behandling  

HHS-4/19 
1. tertialrapport 2019 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling 22.05.2019 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 22.05.2019: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 22.05.2019: 
1. tertialrapport 2019 tas til orientering. 
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HHS-5/19 
Budsjettreguleringer 1. tertial 2019 
 
Rådmannens innstilling: 
Budsjettreguleringer for 1. tertial 2019 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4. 

 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 22.05.2019: 
Rubina Mushtaq Rikheim (H) fremmet følgende forslag:  

1. Hovedutvalg for Helse og sosial ser alvorlige på overskridelsene og 
utfordringene knyttet til barnevernet. Utvalget ber rådmannen legge fram 
tiltaksplan for å holde seg innenfor budsjettrammen, og få løst ressursmessige 
forhold. Utvalget ber om at tiltaksplanen legges frem i utvalget i august 2019. 

 
2. Budsjettreguleringer for 1. tertial 2019 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4 

 med unntak av pkt. 5 i tabell 1 hvor barnevernet kun tilføres 2,5 millioner. 
 
Wenche Jahrmann (Ap) fremmet følgende forslag: 

3 millioner foreslås i stedet for 5 millioner til barnevernet. 
 
Votering: 
H´s forslag pkt. 1 ble tiltrådt 6-2 (SV, R) 
Rådmannens forslag ble nedstemt 6-2 (SV, R) 
H´s forslag pkt. 2 ble tiltrådt, 5-3 (Ap, SV og R), dermed falt Ap´s forslag.  
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 22.05.2019: 
1. Hovedutvalg for Helse og sosial ser alvorlige på overskridelsene og utfordringene 

knyttet til barnevernet. Utvalget ber rådmannen legge fram tiltaksplan for å holde 
seg innenfor budsjettrammen, og få løst ressursmessige forhold. Utvalget ber om 
at tiltaksplanen legges frem i utvalget i august 2019. 
 

2. Budsjettreguleringer for 1. tertial 2019 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4 med 
unntak av pkt. 5 i tabell 1 hvor barnevernet kun tilføres 2,5 millioner. 
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HHS-6/19 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) og Hovedutvalg for helse 
og sosial (HHS) - Sammenslåing 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Hovedutvalg for oppvekst og kultur og Hovedutvalg for helse og sosial slås 

sammen til ett utvalg fra og med det konstituerende møtet 2019. 
2. Utvalget skal ha 9 medlemmer og velges i tråd med gjeldende reglement punkt 

10.2.1.3.  
3. Utvalget gis følgende navn og forkortelse: Hovedutvalg for oppvekst, kultur og 

helse (OKH). 
4. Forslag til reglement for sammenslått utvalg vedtas, jf. vedlegg 1. 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 22.05.2019: 
Hovedutvalget fremmet følgende fellesforslag: 
Hovedutvalget stemmer mot rådmannens forslag og opprettholder dagens struktur. 
 
Votering: 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 22.05.2019: 
Hovedutvalget stemmer mot rådmannens forslag og opprettholder dagens struktur. 
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