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MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for helse og sosial 
 

Møtetid: 29.09.2021 kl. 18:30-20:00 
Sted: Ås kulturhus, Store sal 

  
  

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

Anne Odenmarck (Ap) 
Stein Ekhaugen (H) 

Rubina Mushtaq Rikheim (H)  
Annett Hegén Michelsen (Sp) 
Knut Merox Iversen (SV) 

Åsgeir Rossabø Almås (KrF) 
 

Møtende varamedlemmer: 
Wenche Jahrmann (Ap) 
Steinar Antonsen (MDG) 

Frank-Robin Gullesen (SV) 
 

Forfall:  
Anne Marie Borge (Ap) 
Marcus Oterholm (SV) 

Ulrika Jansson (MDG) 
 

 
Fra administrasjonene møtte: 
Kommunalsjef helse og mestring Tove Kreppen Jørgensen 

Velferdsteknolog Øystein Dale  
Nav-leder Randi Falao 

Avd.leder i Nav Camilla Stensrud-Teigen 
 
Møtesekretær: 

Konsulent i politisk sekretariat Jan Einbu 
 

Diverse merknader: 
 
 

Møteprotokoll godkjent 30.09.2021 
 

 
Anne Odenmarck     Annett Hegén Michelsen  

leder                                                          nestleder 
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Saksliste 

 Side 

Orientering 

Referatsaker 

Saker til behandling 

11/21 21/02938-1 2. tertialrapport 2021 - Ås kommune 4 

12/21 21/02940-1 Budsjettreguleringer 2. tertial 2021 - Ås 
kommune 

5 

13/21 20/00576-20 Oppfølging - Gjennomgang av NAV Ås 
(verbalvedtak) 
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Orientering  

Orientering om velferdsteknologi av rådgiver innen velferdsteknologi Øystein 

Dale.  

Orienteringer ved kommunalsjef helse og mestring: 

 Orientering om avtale om avtale med Nasjonalforeningen for Folkehelse og 

kommunen vedrørende demensvennlig samfunn. 
 Saken om måltidstider på sykehjemmene jobbes det med, og saken 

fremmes for hovedutvalget når denne er klar for behandling. 
 Status om koronapandemien og konsekvenser for enhet helse- og 

mestring.  

 Status om heltidskultur innen helse og mestring. 
o To pilotprosjekter er i oppstart. 

 Moer sykehjem og oppdatering om status for nytt tilbygg.  
 

Oppfølging av HHS-sak 14/20 av 26.08.2020, struktur for 
pårørendesamarbeid i institusjonene i Ås kommune. 
Kommunalsjef orienterte om status i saken bl.a. om arbeidet med etablering av 

brukerråd ved institusjoner på bakgrunn av spørsmål fra Høyre.  
Høyre ba om følgende tilføyelse:  

 Vedtak i HHS-sak 14/20 av 26.08.2020 følges opp videre i HHS, bl.a. med 
fremlegg av referater.  
 

Orientering av Nav-leder: 
 Nav-leder Randi Falao orienterte kort om dagens situasjon for de ansatte 

ved navkonteret i Ås på bakgrunn av hendelse ved et Navkontor i Bergen. 
o Trygging av ansatte står nå i fokus. Det vil bli gjort en ny 

gjennomgang av sikkerhetstiltakene i Nav. 

 
 

Referatsaker  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
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Saker til behandling  

HHS-11/21 
2. tertialrapport 2021 - Ås kommune 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

2. tertialrapport 2021 tas til orientering.  
 
 

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 29.09.2021: 
 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 29.09.2021: 
2. tertialrapport 2021 tas til orientering. 
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HHS-12/21 
Budsjettreguleringer 2. tertial 2021 - Ås kommune 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

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

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 29.09.2021: 
 

 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 29.09.2021: 

1. Budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4.  
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HHS-13/21 
Oppfølging - Gjennomgang av NAV Ås (verbalvedtak) 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Saken tas til orientering 
 
 

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 29.09.2021: 
Rubina Mushtaq Rikheim (H) fremmet følgende forslag til vedtak: 

Hovedutvalget sender saken i retur og ber om at hovedutvalgets vedtak av 
04.03.2020 punkt 1 besvares i sin helhet før saken kommer til ny 
behandling i hovedutvalget innen juni 2022. 

 
Votering: 

Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt 5-4 (2 H, 2 SV) ved alternativ 
votering til Høyres forslag. 
 

Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 29.09.2021: 
Saken tas til orientering 
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