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MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Møtetid: 22.08.2018 kl. 18.30 - 20:30 
Sted: Moer sykehjem, 1. et. 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Malin Karusbakken Aamodt (Ap) 
Håkon Ystehede (H) 
Rubina Mushtaq Rikheim (H) 
Gro Haug (FrP) 
Odd Vangen (Sp) 
Steinar Antonsen (MDG) 
Saroj Pal (SV) 
Erling Krogh (R) 
 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ulrika Jansson (MDG) 
 
Forfall:  
Wenche Berg, permisjon (Ap) 

 
Fra administrasjonene møtte: 
Helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt  
 
 
Møtesekretær: 
Konsulent i politisk sekretariat Jan Einbu 
 
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 24.08.2018 
 
 
Malin Karusbakken Aamodt    Odd Vangen  
fung. leder       fung. nestleder 
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Orientering 

Helse- og sosialsjef orienterte om Stortingsmelding 15 (2017-2018) «Leve hele livet - 
en kvalitetsreform for eldre». Foilere fra presentasjonen sendes 
utvalgsmedlemmene.  

Orienteringer v/helse- og sosialsjef: 

 Status for sommerferieavviklingen i helse og sosialetaten  

 Brannberedskapen var styrket i kommunen i sommer grunnet tørken 

 Forvaltningsrevisjon er foretatt i psykisk helse for barn og unge  

 12 nye demensplasser blir tatt i bruk i september 2018 

 Ahus´ sykehusområde utvides med Glomdalsregionen fra 2019 

 Follo Legevakt blir døgnåpen fra nyttår 

 Representanter fra Follo Lokalmedisinske Senter vil i løpet av høsten komme på 
et HHS-møte for en orientering 

 Det jobbes med en oppfølgingssak vedrørende privatpraktiserende fysioterapi. 

 Reglementet er endret slik at alkoholsaker i større grad enn tidligere er delegert til 
administrasjonen ved Helse- og sosialsjef 

 Det jobbes med en sak om barnefattigdom som kommer til politisk behandling  

 Rus og psykisk helse er et innsatsområde. Nye pakkforløp lanseres nasjonalt 12. 
september 2018. 

 Follokommunene og NOFIMA har gjennomført fellesseminar om mat. Videre 
samarbeid avklares. 

 

Referatsaker  

Referatsakene ble tatt til orientering.  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-15-20172018/id2599850/
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Saker til behandling  

HHS-18/18 
Ny administrativ organisering av Ås kommune 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar hovedprinsippene i ny organisasjonsstruktur med 4 

kommunalområder. Organisasjonskartet vedtas, men rådmannen gis fullmakt til å 
foreta mindre justeringer. 

2. Det etableres åtte virksomheter med tilhørende ledere. 
3. Det ansettes en kommunalsjef for Organisasjon og interne tjenester (sentrale 

stab-/støtteenheter) og dagens etatsjefsrolle endres til kommunalsjefer. 
4. Økonomiske konsekvenser innarbeides i HP2019-2022. 
5. Organisasjonsmodellen evalueres våren 2021. 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 22.08.2018: 
Hovedutvalget fremmet følgende fellesforslag: 
 
Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) tar Rådmannens innstilling til orientering med 
følgende kommentarer: 

 HHS savner vurderinger av fordeler og ulemper, inkludert økonomiske 
konsekvenser, med forslaget til nytt organisasjonskart. 

 HHS har ikke vesentlige innvendinger mot innholdet i kommunalområdet «Helse 
og Velferd» bortsett fra behovet for å inkludere «Forebyggende Helse» i området. 

 HHS ser at det kan være aktuelt med noen endringer i fordelingen av oppgaver 
mellom kommunalområdene. 

 HHS overlater til kommunestyre og formannskap å vurdere antall politiske utvalg 
som vil være nødvendig for å sikre politisk styring og demokratisk medvirkning. 

 
Votering: 
HHS sitt fellesforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 22.08.2018: 
Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) tar Rådmannens innstilling til orientering med 
følgende kommentarer: 

 HHS savner vurderinger av fordeler og ulemper, inkludert økonomiske 
konsekvenser, med forslaget til nytt organisasjonskart. 

 HHS har ikke vesentlige innvendinger mot innholdet i kommunalområdet «Helse 
og Velferd» bortsett fra behovet for å inkludere «Forebyggende Helse» i området. 

 HHS ser at det kan være aktuelt med noen endringer i fordelingen av oppgaver 
mellom kommunalområdene. 

 HHS overlater til kommunestyre og formannskap å vurdere antall politiske utvalg 
som vil være nødvendig for å sikre politisk styring og demokratisk medvirkning 
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