
 

 

Ås kommune  

  

 

17/03338 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for helse og sosial 
 
Møtetid: 26.09.2018 kl. 18:30 – 20:10. 
Sted: Moer sykehjem, 1. et. 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Malin Karusbakken Aamodt (Ap) 
Håkon Ystehede (H) 

Gro Haug (FrP) 
Odd Vangen (Sp) 
Steinar Antonsen (MDG) 
Saroj Pal (SV) 
Erling Krogh (R) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Anne Karusbakken (Ap) 
Egil A. Ørbeck (H) 
 
Forfall:  
Wenche Berg, permisjon (Ap) 
Rubina Mushtaq Rikheim (H) 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, Trine Rokkones Endresen v/Nav Ås 
 
Møtesekretær: 
Konsulent i politisk sekretariat Jan Einbu 
 
Diverse merknader: 
Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: HHS-sak 19/18, drøfting av 
budsjett/handlingsprogram, HHS-sak 20/17, HHS-sak 21/18. 
 
 
Møteprotokoll godkjent 01.10.2018 
 
 
Malin Karusbakken Aamodt    Odd Vangen  
fung. leder       fung. nestleder 
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Saksliste 

 Side 

Referatsaker 

Orientering 

1/18  Drøfting av budsjett/handlingsprogram  

Saker til behandling 

19/18 17/03276-10 Barnefattigdom og kvalifiseringsprogrammet. 3 

20/18 18/02623-1 2. tertialrapport 2018 4 

21/18 18/02622-1 Budsjettreguleringer 2. tertial 2018 5 
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Referatsaker  
Referatsakene ble tatt til orientering. 

 
Orientering  
Orientering om Follo Lokalmedisinske Senter v/daglig leder Tove Kreppen 
Jørgensen. Foilere fra orienteringen sendes utvalgsmedlemmene. 
 
Drøfting av budsjett/handlingsprogram 
Helse- og sosialsjef orienterte om budsjett/handlingsprogram for 2019-2022.   
Hovedutvalget kom med innspill som tas med videre inn i prosessen. 
Foilere benyttet i orienteringen oversendes utvalgsmedlemmene.  

 
Orientering v/helse- og sosialsjef 

 Tilbudsåpning v/Moer sykehjem har nylig vært 

 Ved Ås Demenssenter er de siste plassene tatt i bruk 03.09.2018 

 Ny forskrift fra 01.01.2019 om betaling for utskrivningsklare pasienter innenfor rus  
og psykiatri 
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Saker til behandling  

HHS-19/18 
Barnefattigdom og kvalifiseringsprogrammet. 
 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for helse og sosial tar saken til orientering. 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 26.09.2018: 
Odd Vangen (Sp) fremmet følgende forslag:  
Hovedutvalg for helse og sosial tar saken til foreløpig orientering og ber om at 
kommentarene fra møtet tas med i en kortere versjon i dokumentet som blir vedlagt 
den fulle saken om barnefattigdom. 
 
Votering: 
Sp´s forslag ble enstemmig vedtatt 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 26.09.2018: 
Hovedutvalg for helse og sosial tar saken til foreløpig orientering og ber om at 
kommentarene fra møtet tas med i en kortere versjon i dokumentet som blir vedlagt 
den fulle saken om barnefattigdom. 
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HHS-20/18 
2. tertialrapport 2018 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling 26.09.2018. 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 26.09.2018: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 26.09.2018: 
2. tertialrapport 2018 tas til orientering 
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HHS-21/18 
Budsjettreguleringer 2. tertial 2018 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling 26.09.2018. 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 26.09.2018: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 26.09.2018: 
Budsjettreguleringer 2. tertial 2018 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4. 
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