
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Administrasjonsutvalget Moer sykehjem,  24.03.2011 
 1. etasje, møterom 1-3  
 
Fra ADM-sak:  3/11 Fra kl.: 16.00 
Til ADM-sak: 6/11 Til kl.: 17.15 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9. 
 
Forfall: 
Sp:  Marianne Røed 
 
Møtende medlemmer:  
Arbeidsgiverrepresentanter: 
A:  Johan Alnes og Anne Odenmarck 
SV:  Håvard Steinsholt 
FrP:  Arne Hillestad 
H:  Egil Ørbeck    
Arbeidstakerrepresentanter: 
UDF  Roald Westre 
NSF:  Bente C. Kristiansen 
FF:  Eli Stokkebø 
(UDF: Utdanningsforbundet. NSF: Sykepleierforbundet. FF: Fagforbundet avd. 278 Ås) 
 
Møtende varamedlemmer:  
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Per A. Kierulf og førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær.  
 
 
Diverse merknader:  
 
 
 
Godkjent 25.03.2011 av leder Johan Alnes og nestleder Håvard Steinsholt. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 
ADM-sak Saksnr. Arkivkode 
Tittel 
 
3/11 11/1146 410   
REKRUTTERING TIL HELSE- OG SOSIALTJENSTEN 
(SAMHANDLINGSREFORMEN)  
 
4/11 11/62 411   
SERVICE- OG KOMMUNIKASJONSSJEF - TILSETTING   
 
5/11 11/1194 410 &24  
INSPEKTØRSTILLING ÅSGÅRD SKOLE  
 
6/11 10/3036 250 &00  
ØKT STILLINGSHJEMMEL - FINANSFORVALTNING  
 

 
REFERATSAKER TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET 23.03.2011 

Referatsakene ble tatt til orientering.  
 
 

INFORMASJON FRA RÅDMANNEN I 
ADMINISTRASJONSUTVALGET 23.03.2011 

 
Ledige enhetslederstillinger: 
1. Orientering om ledig rektorstilling ved Nordbytun ungdomsskole,  

jf. notat 11.03.2011, lnr. 4931/11 
2. Enhetslederstilling psykisk helse, jf. e-post 7.3.2011, trykt i innkallingen. 
3. Enhetslederstilling ved barnevernet i Ås, jf. notat 22.03.2011, lnr. 5715/11. 
 
Administrasjonsutvalget tok informasjonen til orientering. 
 
 



Side 3 av 4 

 
ADM-sak 3/11  
REKRUTTERING TIL HELSE- OG SOSIALTJENSTEN 
(SAMHANDLINGSREFORMEN)  
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 23.03.2011: 
1. Assistentstillinger i helse og sosialtjenesten utlyses som assistent / fagarbeider, 

og kommunen ansetter om ønskelig høyeste tilgjengelige etterspurte kompetanse. 
2. Fagarbeider/miljøarbeider-stillinger i helse og sosialtjenesten utlyses 

fagarbeider/sykepleier og miljøarbeider/miljøterapeut, og kommunen ansetter om 
ønskelig høyeste tilgjengelige etterspurte kompetanse. 

3. Eventuelle endringer konsekvensjusteres i forbindelse med budsjettbehandlingen 
hvert år. 

 
Rådmannens innstilling: 
1. Assistentstillinger i helse og sosialtjenesten utlyses som assistent / fagarbeider, 

og kommunen ansetter høyeste tilgjengelige kompetanse. 
2. Fagarbeider/miljøarbeider-stillinger i helse og sosialtjenesten utlyses som 

fagarbeider/sykepleier og miljøarbeider/miljøterapeut, og kommunen ansetter 
høyeste tilgjengelige kompetanse. 

3. Eventuelle endringer konsekvensjusteres i forbindelse med budsjettbehandlingen 
hvert år. 

 
Administrasjonsutvalgets behandling 24.03.2011: 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling og innstilling 23.03.2011 ble lagt frem i 
møtet. 
 
Administrasjonsutvalgets drøftet seg frem til følgende forslag:  
Tilsvarer administrasjonsutvalgets innstilling. 
 
Votering: Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt ved punktvis votering. (8 stemmer) 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 24.03.2011: 
1. Assistentstillinger i helse og sosialtjenesten utlyses som assistent eller 

fagarbeider, og kommunen ansetter høyeste tilgjengelige kompetanse. 
2. Fagarbeider eller miljøarbeider-stillinger i helse og sosialtjenesten utlyses som 

fagarbeider eller sykepleier og miljøarbeider eller miljøterapeut, og kommunen 
ansetter høyeste tilgjengelige kompetanse. 

3. Eventuelle endringer konsekvensjusteres i forbindelse med budsjettbehandlingen 
hvert år. 

 
 
  
ADM-sak 4/11  
SERVICE- OG KOMMUNIKASJONSSJEF - TILSETTING   
 
Innstilling: Tilsvarer administrasjonsutvalgets vedtak. 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 24.03.2011: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (8 stemmer) 
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Administrasjonsutvalgets vedtak 24.03.2011: 
Andreas Brodahl tilbys stillingen som service- og kommunikasjonssjef 
 
  
ADM-sak 5/11  
INSPEKTØRSTILLING ÅSGÅRD SKOLE  
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer administrasjonsutvalgets innstilling. 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 24.03.2011: 
Det ble orientert om formannskapets behandling og innstilling. 
 
Egil Ørbeck (H) fremmet protokolltilførsel i møtet. 
 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. (8 stemmer) 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 24.03.2011: 
Med virkning fra 01.08.2011 opprettes det en stillingshjemmel som undervisnings-
inspektør ved Åsgård skole. I tillegg til krav om høgskoleutdanning og praksis fra 
skoleverket, bør inspektøren også ha relevant tilleggsutdanning i ledelse og/eller 
skoleutvikling. 
Undervisningsinspektørstillingen finansieres innen skolens budsjettramme. 

_____ 
 
Protokolltilførsel fra Egil Ørbeck (H): 
Ved neste revisjon av Ås kommunes reglementer bør vedtak i 
administrasjonsutvalget som medfører budsjettjusteringer, behandles i hovedutvalg 
før administrasjonsutvalget behandler saken. 
 
  
ADM-sak 6/11  
ØKT STILLINGSHJEMMEL - FINANSFORVALTNING  
 
Formannskapets innstilling 09.03.2011:  
Tilsvarer administrasjonsutvalgets innstilling. 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 24.03.2011: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig tiltrådt. (8 stemmer) 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 24.03.2011: 
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. 

 


