
 

 

  

  

 

20/03847 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for helse og sosial 
 

Møtetid: 26.05.2021 kl. 18:30-19:55 
Sted: Fjernmøte i teams 

  
  

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  

Anne Odenmarck (Ap) 
Stein Ekhaugen (H) 

Rubina Mushtaq Rikheim (H)  
Annett Hegén Michelsen (Sp) 
Marcus Oterholm (SV) 

Knut Merox Iversen (SV) 
Ulrika Jansson (MDG) 

Åsgeir Rossabø Almås (KrF) 
 
Møtende varamedlemmer: 

Kari Kolstad (Sp) 
 

Forfall:  
Anne Mari Borge (Ap) 
 

Fra administrasjonene møtte: 
Kommunalsjef helse og mestring Tove Kreppen Jørgensen 

Virksomhetsleder barn, unge og familier Monica Berge-Tukh 
Virksomhetsleder sykehjem og boliger Sissel Vibeke Ruud-Hansen 
 

Møtesekretær: 
Konsulent Jan Einbu politisk sekretariat 

 
Diverse merknader: 
Saksrekkefølge: HHS-Sak 5/21, orienteringer og deretter øvrige saker.  

 
 

Møteprotokoll godkjent 28.05.2021 
 
 

Anne Odenmarck     Annett Hegén Michelsen 
Leder       nestleder 
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Saksliste 

 Side 

Orientering 

Referatsaker 

32/21 20/03249-10 Melding om delegert vedtak av kommunalsjef 
helse og mestring - serveringsbevilling G & G 
Servering AS 

3 

Saker til behandling 

5/21 21/01540-1 Orientering om Barnevernsreformen 4 

6/21 21/01208-1 1. tertialrapport 2021 - Ås kommune 5 

7/21 21/01208-2 Budsjettreguleringer 1. tertial 2021 6 

8/21 20/03847-11 Revisjon av samarbeidsavtale om 
voksenopplæring - Frogn, Vestby og Ås 

kommuner 

7 
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Orienteringer 

 Orientering om sommerskolen ved virksomhetsleder Monica Berge Tukh.  

Ås kommune har mottatt 2,3 millioner til Sommerskolen etter søknad til 
utdanningsdirektoratet. Tilskuddsordningen om sommerskoletilbud er 
opprettet i forbindelse med koronapandemien for at kommuner kan 

tilrettelegge et sommertilbud for elever i grunnskolen. 
Brosjyre ligger på Ås kommunes hjemmeside.  

 
 Omstilling institusjonene, utvikling av fag og kvalitet i tjenestene. 

Virksomhetsleder Sissel Vibeke Ruud Hansen orienterte. 

 
Orienteringer kommunalsjef helse og mestring: 

 
 Informasjon/status om samarbeid FACT team 

 
 Muntlig orientering om arbeidet med aktivitetskort. 

Saken er forsinket grunnet pandemien, men forventes å komme i august. 

 
 Status om koronasituasjonen 

Kommunalsjef Tove Kreppen Jørgensen redegjorde for status. Deriblant 
smittevernstiltak, vaksineringsstatus og massetesting ved skoler. 
Vaksinesenteret flyttes til Moerveien 12, fredag 28.05.2021.  

 

Referatsaker  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
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Saker til behandling  

HHS-5/21 
Orientering om Barnevernsreformen 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Saken tas til orientering 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 26.05.2021: 

 
Rubina Mushtaq Rikheim (H) fremmet følgende forslag til nytt punkt 2: 

Hovedutvalget for helse og sosial ber om ny orientering i løpet av høsten 
2021 hvor de endelige tildelte økonomiske rammene for 
barneverntjenesten presenteres. 

 
Votering: 

Kommunedirektørens innstilling med Høyres tilleggsforslag ble enstemmig 
vedtatt. 
 

 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 26.05.2021: 

1. Saken tas til orientering 
 

2. Hovedutvalget for helse og sosial ber om ny orientering i løpet av høsten 
2021 hvor de endelige tildelte økonomiske rammene for barneverntjenesten 
presenteres. 
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HHS-6/21 
1. tertialrapport 2021 - Ås kommune 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Tilsvarer hovedutvalg for helse og sosials innstilling 26.05.2021. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 26.05.2021: 

 
Votering: 

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 26.05.2021: 

1. 1. tertialrapport 2021 tas til orientering 
2. Iverksatte og planlagte tiltak for å bedre periodiseringsproblematikken, tas til 

orientering:  
 Innarbeide rutiner for å kontrollere poster med kjente større 

utbetaling/innbetalinger som kan gi store utslag og et tallmessig feilaktig 

bilde av perioderesultatet 

 Rutiner ved rapportering – oppfølging, veiledning og opplæring av ansatte 

med budsjettansvar, med fokus på hvordan kontrollere om budsjettet er 

periodisert godt gjennom året og gjøre eventuelle endringer i FRAMSIKT.     

 I forbindelse med budsjettprosess for 2022 vil det innarbeides tilsvarende 

rutiner med oppfølging, veiledning og opplæring når opprinnelig 

detaljbudsjett legges for enheter.  
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HHS-7/21 
Budsjettreguleringer 1. tertial 2021 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Tilsvarer hovedutvalg for helse og sosials innstilling 26.05.2021. 
 
 

 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 26.05.2021: 

 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 26.05.2021: 

1. Budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1,2 og 3.  
2. Fakturagebyr på elektronisk faktura innføres ikke.  
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HHS-8/21 
Revisjon av samarbeidsavtale om voksenopplæring - 
Frogn, Vestby og Ås kommuner 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalg for helse og sosials innstilling 26.05.2021. 

 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 26.05.2021: 

Stein Ekhaugen (H) fremmet følgende forslag til endring av punkt 2 i 
kommunedirektørens innstilling:  

Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å fjerne henvisningene 

til introduksjonsloven fra samarbeidsavtalen per 1.1.2021. 
 

Votering: 
- Kommunedirektørens innstilling pkt 1 ble enstemmig tiltrådt. 
- Høyres forslag til endring av pkt 2 ble nedstemt 5-4 (2 H, 2 SV) ved alternativ 

votering mot kommunedirektørens innstilling. 
 

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 26.05.2021: 
1. Ås kommunestyre vedtar revidert samarbeidsavtale om voksenopplæring 

mellom Frogn, Vestby og Ås kommuner, jf. vedlagte samarbeidsavtale. 

2. Kommunestyret gir kommunedirektør fullmakt til å justere samarbeidsavtalen 
per 1.1.2021. Fullmakten avgrenses til å fjerne henvisningene til 

introduksjonsloven fra samarbeidsavtalen. 
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