
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Formannskapet Moer sykehjem,  09.03.2011 
 2. etasje, møterom 1-2 
 
Fra F-sak:  17/11 Fra kl.: 16.30 
Til F-sak: 21/11 Til kl.: 18.30 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
 
Møtende medlemmer:  
A:     Johan Alnes, Ivar Ekanger, Anne Odenmarck 
H:     Egil Ørbeck, Gro Haug 
FrP: Arne Hillestad 
Sp:  Marianne Røed  
SV:  Hanne Marit Gran 
V:  Jorunn Nakken 
 
Møtende varamedlemmer:  
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Per A. Kierulf, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, teknisk sjef Arnt Øybekk, 
oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad og økonomisjef Emil Schmidt. 
 
Diverse merknader:  
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 
Informasjon fra rådmannen, sakene 17 – 20/11, meldingssaker. Deretter ble sak 
21/11 behandlet for lukkede dører i hht. kommuneloven § 31 nr. 1.  
Protokoll fra behandling av sak 21/11 er unntatt offentlighet i hht. Offl §13/Fvl §13 
 
 
Godkjent 10.03.2011 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 
F-sak Saksnr. Arkivkode 
Tittel 
 
17/11 10/3036 250 &00  
PRESISERING AV VEDTATT FINANSREGLEMENT  
 
18/11 10/3036 250 &00  
ØKT STILLINGSHJEMMEL - FINANSFORVALTNING  
 
19/11 09/1617 256   
SAMMENSLÅING AV LÅN - STEINERSKOLEN  
 
20/11 11/745 H30 &00  
KRITERIER FOR BRUK AV FLERSENGSROM/EKTEPARROM  
 
21/11 11/571 H01         Unntatt offentlighet, jf. Offl § 13 / Fvl § 13  
RESSURSKREVENDE BRUKERE VED MOER SYKEHJEM  
 
 

INFORMASJON FRA RÅDMANNEN 09.03.2011 
 

1. Ås kommunes bruk av vikarbyråer, jfr. Adecco-saken. Felles innkjøpskontor i Follo 
er bedt om å kontrollere at kontrakter og oppfølging er korrekt. 

 
2. Rammetillatelse i forhold til reguleringsplanens bestemmelser og innvilget 

rammetillatelse for boligbygging ved Grenseveien i Solberg krets. Rådmannen 
orienterte om status. 

 
3. Bjørnebekk asylmottak. Økonomisjefen orienterte om kontakt med UDI. 

Kontrakten uløper i sommer. UDI vil lyse ut anbud både på asylmottak og 
retursentre. Økonomiavdelingen følger opp, evt. med hastesak til kommunestyret. 

 
4. Økonomisjefen orienterte om at regnskapet er avsluttet og revideres av Follo 

distriktsrevisjon.  
 
5. Kulturhuset. Teknisk sjef orienterte om fremdrift etter spørsmål fra Arne Hillestad 

(FrP). 
 

REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 09.03.2011 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
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MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 09.03.2011 
-orientering fra ordfører og eventuelt 

 
1. Regnskapet for 2011. 
 
2. Brev fra Follo politidistrikt med forslag om opprettelse av felles forliksråd for Follo- 

kommunene. Felles saksfremlegg er under forberedelse av Oppegård kommune. 
 
3. Høringsmøte om det nye universitetet 1. mars – ulike navneforslag. 
 
4. Fagkonferanse 23.-24. mai på Hamar om Samhandlingsreformen. 
 
5. Strategisk næringsplan for Follo 2008 – 2010. 
 
6. Invitasjon til vennskapskonferanse i Paimio 16.-18. juni. 
 
7. Årsrapport for Bjørnebekk statlige mottak for asylsøkere 2010. 
 
8. Møte om boliger i Grenseveien 10. mars. 
 
9. Program for næringskonferansen i Follo 13. april. 
 
10. Pressemelding - UMB har inngått fjernvarmeavtale med Statkraft Varme. 
 
11. Lokaldemokratiundersøkelsen – presentasjon av resultater for Ås. Formannskapet 

ønsker at resultatene presenteres i et kommunestyremøte. 
 
12. Møte med Nordby speidergruppe om overtakelse av driftsansvaret kommunens 

bygninger på Stuene 10. mars. 
 
13. Lurenga. Ordfører og teknisk sjef orienterte om status etter spørsmål fra Gro 

Haug (H). 
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F-sak 17/11  
PRESISERING AV VEDTATT FINANSREGLEMENT  
 
Rådmannens innstilling: 
Avsnitt 4.4. i Ås kommunes finansreglement endres som foreslått i dette 
saksfremlegget. 
 
Formannskapets behandling 09.03.2011: 
Tiltrådte endringer tas inn i formannskapets innstilling. 
 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.  
 
Formannskapets innstilling 09.03.2011: 
Første del av avsnitt 4.4. i Ås kommunes finansreglement endres (endringer er 
streket under) slik at det lyder:  
 

4.4 Rammer og begrensninger for rentebærende instrumenter 
 
Forvaltningen av obligasjoner og sertifikater skal skje gjennom bruk av 
verdipapirfond og/eller ved avtale om aktiv forvaltning (av en portefølje av 
obligasjoner) med anerkjent norsk forvaltningsselskap, godkjent av 
Finanstilsynet. 
 
Rentebærende instrumenter omfatter bankinnskudd, obligasjoner og 
sertifikater og fordeles over nedenstående debitorgrupper:  

• Obligasjoner og sertifikater utstedt eller garantert av den norske stat.  
• Obligasjoner og sertifikater utstedt av norske statsforetak underlagt lov 

om statsforetak av 30. august 1991.  
• Obligasjoner og sertifikater utstedt av norske statsaksjeselskaper 

underlagt lov om aksjeselskaper av 4. juni 1976, jf. §§ 18-3 - 18-5. 
• Obligasjoner og sertifikater utstedt eller garantert av norske kommuner 

eller fylkeskommuner.  
• Bankinnskudd og børsnoterte obligasjoner og sertifikater utstedt av 

norske finansinstitusjoner eller kredittinstitusjoner godkjent av 
Finanstilsynet.  

• Obligasjoner og sertifikater utstedt av gode industriselskaper med 
minimum kredittkvalitet tilsvarende Investment Grade BBB-, og i 
ansvarlige lån utstedt av norske finansinstitusjoner  

• Verdipapirfond med obligasjoner og/eller sertifikater utstedt av 
gode industriselskaper med gjennomsnittlig kredittkvalitet tilsvarende 
Investment Grade BBB. 

 
 
  



Side 5 av 7 

 

F-sak 18/11  
ØKT STILLINGSHJEMMEL - FINANSFORVALTNING  
 
Rådmannens innstilling: 
1. Innsatsen på plassering av overskuddslikviditet økes med sikte på å få økte 

renteinntekter. Økonomiavdelingen styrkes med 0,2 årsverk som en del av denne 
satsingen, samt for å ivareta kravene som stilles i nytt finansreglement. 

2. Stillingen finansieres med økte renteinntekter som følge av plassering av 
overskuddslikviditet. 

 
Formannskapets behandling 09.03.2011: 
Egil Ørbeck (H) fremmet tilleggsforslag om nytt pkt. 3: 
For 2011 økes lønnsbudsjettet for ansvar 1600 med kr 100 000. Samtidig økes 
renteinntekter på ansvar 9000 med kr 500 000. 
Kostnader og inntekter for 2011 til 2014 innarbeides i Handlingsprogram med 
økonomiplan for samme periode ved neste revidering av budsjettet. 
 
Votering: Rådmannens innstilling med H's tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 09.03.2011: 
1. Innsatsen på plassering av overskuddslikviditet økes med sikte på å få økte 

renteinntekter. Økonomiavdelingen styrkes med 0,2 årsverk som en del av denne 
satsingen, samt for å ivareta kravene som stilles i nytt finansreglement. 

2. Stillingen finansieres med økte renteinntekter som følge av plassering av 
overskuddslikviditet. 

3. For 2011 økes lønnsbudsjettet for ansvar 1600 med kr 100 000. Samtidig økes 
renteinntekter på ansvar 9000 med kr 500 000. 
Kostnader og inntekter for 2011 til 2014 innarbeides i Handlingsprogram med 
økonomiplan for samme periode ved neste revidering av budsjettet. 

 
 
  
F-sak 19/11  
SAMMENSLÅING AV LÅN - STEINERSKOLEN  
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
Formannskapets behandling 09.03.2011: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 09.03.2011: 
Søknad fra Steinerskolen i Ås om sammenslåing av to lån i kommunekreditt som Ås 
kommune garanterer for innvilges. 
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F-sak 20/11  
KRITERIER FOR BRUK AV FLERSENGSROM/EKTEPARROM  
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 16.02.2011: 
For tildeling av plass i flersengsrom etablerer Ås kommune kriteriene nr: 

1. Bruker som er tildelt korttids- eller avlastningsopphold. 
2. I påvente av ledig enkeltrom, også for brukere med langtidsvedtak.  
3. Ektepar, uavhengig av vedtakstype. Evt. andre som ønsker å bo sammen. 
4. Klare og orienterte pasienter. 
5. Demente pasienter om de er uten behov av skjerming / ”rolig”. 
6. Utskrivingsklare pasienter fra sykehus, som vi må tilby plass på kort varsel. 
7. Midlertidig løsning ved prekære behov. 

Og utelukkelseskriteriene nr: 
1. Urolige demente pasienter 
2. Pasienter med behov for medisinskteknisk utstyr, og / eller behandling som vil 

være til stor sjenanse for medpasienten. 
3. Smitte 
4. Palliative / terminale pasienter 
5. Der pasienten av medisinske eller psykiske årsaker ikke kan dele rom.  

 
Brukere som vurderes som aktuelle for tildeling av plass i flersengsrom skal gjøres 
kjent med kriteriene for tildeling, og tildelingen skal skje i dialog med brukerne. 
 
Formannskapets behandling 09.03.2011: 
Jorunn Nakken (V) fremmet følgende endringsforslag til hovedutvalgets innstilling:  
1. - ny første setning: 

For tildeling av plass i flersengsrom må det legges stor vekt på den enkelte 
brukers situasjon og krav til verdighet. I tillegg skal følgende kriterier legges til 
grunn: 

2. - tillegg til siste setning: 
… i dialog med brukerne eller evt. pårørende. 

 
Gro Haug (H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av H og SV som nytt pkt. 6 
under utelukkelseskriterier: 
Begge beboere på et dobbeltrom må samtykke før eventuell plassering.  
 
Ivar Ekanger (A) fremmet forslag om innledning til hovedutvalgets innstilling, før V's 
forslag: 
Ås kommune har som mål å gi sine eldre og syke innbyggere et godt sykehjemstilbud 
med enkeltrom til alle som ønsker det. 
Ås kommune har også et visst tilbud om dobbeltrom til dem som ønsker det. 
 
For å møte uventede behov for sykehjemsplasser har kommunen også fastsatt 
kriterier for best mulig bruk av dobbeltrommene på våre sykehjem. 
 
Votering: Hovedutvalgets innstilling med foreslåtte endringer ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets vedtak 09.03.2011: 
Ås kommune har som mål å gi sine eldre og syke innbyggere et godt sykehjemstilbud 
med enkeltrom til alle som ønsker det. 
Ås kommune har også et visst tilbud om dobbeltrom til dem som ønsker det. 
 
For å møte uventede behov for sykehjemsplasser har kommunen også fastsatt 
kriterier for best mulig bruk av dobbeltrommene på våre sykehjem. 
 
For tildeling av plass i flersengsrom må det legges stor vekt på den enkelte brukers 
situasjon og krav til verdighet. I tillegg skal følgende kriterier legges til grunn: 

1. Bruker som er tildelt korttids- eller avlastningsopphold. 
2. I påvente av ledig enkeltrom, også for brukere med langtidsvedtak.  
3. Ektepar, uavhengig av vedtakstype. Evt. andre som ønsker å bo sammen. 
4. Klare og orienterte pasienter. 
5. Demente pasienter om de er uten behov av skjerming / ”rolig”. 
6. Utskrivingsklare pasienter fra sykehus, som vi må tilby plass på kort varsel. 
7. Midlertidig løsning ved prekære behov. 

og utelukkelseskriterier nr: 
1. Urolige demente pasienter 
2. Pasienter med behov for medisinskteknisk utstyr, og / eller behandling som vil 

være til stor sjenanse for medpasienten. 
3. Smitte 
4. Palliative / terminale pasienter 
5. Der pasienten av medisinske eller psykiske årsaker ikke kan dele rom. 
6. Begge beboere på et dobbeltrom må samtykke før eventuell plassering.  

 
Brukere som vurderes som aktuelle for tildeling av plass i flersengsrom skal gjøres 
kjent med kriteriene for tildeling, og tildelingen skal skje i dialog med brukerne eller 
evt. pårørende. 
 
 


