
 

 

Ås kommune  

  

 

19/00214 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Møtetid: 23.01.2019 kl. 18:30-19:50 
Sted: Moer sykehjem, møterom 1. et. 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Malin K. Aamodt (Ap) 
Håkon Ystehede (H) 
Rubina Mushtaq Rikheim (H) 
Gro Haug (FrP) 
Odd Vangen (Sp) 
Steinar Antonsen (MDG) 
Saroj Pal (SV) 
Anne Karusbakken (Ap) 
Ulrika Jansson (MDG) 
 
 
Forfall:  
Erling Krogh (R) 
Thomas Rannstad Haugen (Ap) 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Kommunalsjef helse og mestring Marit Roxrud Leinhardt 
 
Møtesekretær: 
Konsulent i politisk sekretariat Jan Einbu 
 
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 28.01.2019 
 
 
Malin K. Aamodt      Odd Vangen 
Leder        Nestleder 
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Referatsaker  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

Orienteringer  

Orientering av kommunalsjef for helse og mestring: 

 Orientering om Handlingsprogram med økonomiplan 2019-2022, konsekvenser 
og omstillingsbehov. Foilere benyttet i orientering sendes medlemmer og 
møtende vara. 
 

 Orientering om avtalen mellom kommuner i Folloregionen om Follo 
Lokalmedisinske Senter IKS. Ski og Oppegård kommuner har sagt opp avtalen 
med ett års oppsigelsestid. 

 

 Kongsvingerregionen overføres fra 02.02.2019 til Akershus universitetssykehus 
HF (Ahus).  
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Saker til behandling  

HHS-1/19 
Bosetting av flyktninger 2019 - saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
Ås kommune bosetter 10 nye flyktninger i 2019. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 23.01.2019: 
Steinar Antonsen (MDG) fremmet følgende forslag:  
Ås kommune følger anmodningen fra IMDi og bosetter 20 nye flyktninger i 2019.  
Det forutsettes en økning av den økonomiske rammen til Nav Ås tilsvarende en 
100% stillingsressurs. Ås kommunale fastlegekontor og Voksenopplæringen styrkes 
med en 50% stillingsressurs hver.  
Styrking av disse tjenesten kan skje gjennom disponering av økt integreringstilskudd. 
 
Rubina Mushtaq Rikheim (H) fremmet følgende forslag:  
1. Ås kommune bosetter 10 nye flyktninger i 2019 
2. Hovedutvalg for helse og sosial vil vektlegge viktigheten av å fortsette arbeidet 

med å få flyktninger ut i arbeid, samt tilpasse introduksjonsprogrammet etter den 
enkelte deltakers behov. 

3. Hovedutvalg for helse og sosial ber om orientering av tjenesten i introduksjons-
programmet innen 01.06.2019 

 
Odd Vangen (Sp) fremmet følgende forslag: 
Ås kommune bosetter 15 nye flyktninger i 2019. 
 
Votering: 
MDGs forslag ble nedstemt 6-3 (2 MDG, SV) ved alternativ votering til rådmannens 
innstilling. 
 
Sp´s forslag forslag ble nedstemt 5-4 (2 MDG, Sp, SV) ved alternativ votering til 
rådmannens innstilling. 
 
H´s forslag punkt 1 ble tiltrådt 5-4 (2 MDG, SV, Sp) 
H´s forslag punkt 2 ble tiltrådt 5-4 (2 MDG, SV, Sp) 
H´s forslag punkt 3 ble tiltrådt 5-4 (2 MDG, SV, Sp) 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 23.01.2019: 
1. Ås kommune bosetter 10 nye flyktninger i 2019. 
2. Hovedutvalg for helse og sosial vil vektlegge viktigheten av å fortsette arbeidet 

med å få flyktninger ut i arbeid, samt tilpasse introduksjonsprogrammet etter den 
enkelte deltakers behov. 

3. Hovedutvalg for helse og sosial ber om orientering av tjenesten i introduksjons-
programmet innen 01.06.2019 
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