
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 11/3069-2 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem, møterom 1-2,  
 1.etg 28.09.2011 
 
Fra HS-sak:  19/11 Fra kl.: 19.00 
Til HS-sak: 22/11 Til kl.: 21.05 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A:     Anne Odenmarck       
 
Møtende medlemmer:  
A: Tommy Skar, Marija Tomac 
SV: Roberto Puente Corrral 
H: Dag Guttormsen 
FrP: Torill Horgen, Ove Haslie 
Sp: Annett Michelsen  
KrF: Torger Gillebo 
 
 
Møtende varamedlemmer:  
A:     Else Jorunn Vestby  
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Trine Christensen 
NAV-leder Torill Skage Sørli 
Helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt 
Enhetsleder Unn Hegg 
Konsulent Jan Einbu 
Diverse merknader:  
Ny rådmann presenterte seg overfor Hovedutvalg for helse og sosial. 
 
 
Godkjent (29.09.2011) av nestleder Tommy Skar (A) og Torill Horgen (FrP). 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 
HS-sak Saksnr. Arkivkode 
Tittel 
 
19/11 11/2282 G00 &20  
FREMTIDIG ORGANISERING AV PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN I ÅS 
KOMMUNE  
 
20/11 11/2970 G00 &34  
EVALUERING AV MILJØARBEIDERTJENESTEN I ÅS KOMMUNE  
 
21/11 11/3002 U60   
PRINSIPPSAK VEDRØRENDE SKJENKING INNE / UTE I KULTURHUSET -  JF. 
ETABLERING AV ANBUD  
 
22/11 11/2999 145 &14  
2. TERTIALRAPPORT 2011  
 
 
ORIENTERINGER: 
• NAV-leder Torill Skage Sørli orienterte om kvalifiseringsprogrammet i NAV på 

bakgrunn av spørsmål fra Arbeiderpartiet.  
 
Orienteringer fra helse- og sosialsjef: 
• Helse- og sosialsjef orienterte om ernæring for de som bor på institusjon og 

mottar omsorgstjenester i Ås på bakgrunn av spørsmål fra Arbeiderpartiet. 
  
 
REFERATSAKER: 
Referatsakene ble tatt til orientering 
 
 
DELEGERTE VEDTAK: 
Delegerte vedtak ble tatt til orientering
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HS-sak 19/11  
FREMTIDIG ORGANISERING AV PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN I ÅS 
KOMMUNE  
 
Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til ny organisering av pleie - og omsorgstjenestene i Ås kommune vedtas 

slik det framgår av vedlegg 1, Ny organisering av helse og sosialtjenesten. 
2. Omgjøring og opprettelse av stillinger for denne nye organiseringen vurderes i 

forbindelse med Handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015. Stillingene 
finansieres innenfor helse og sosialetatens budsjett, sett i sammenheng med økte 
inntekter. 

3. Opprettelse av stillinger knyttet til nye oppgaver ifbm Samhandlingsreformen, jfr 
tabell i vedlegg 2, vurderes også i forbindelse med Handlingsprogram med 
økonomiplan 2012-2015. Stillingene vil kunne finansieres innenfor økte inntekter 
ifm ”Samhandlingsreformen” og tilskuddsmidler (samhandlingsmidler) etter 
søknad for 2012. 

4. Det jobbes videre med en trinnvis utbygging av Moer sykehjem jfr vedlegg 3 og 4. 
5. Det jobbes videre med en eventuell utbygging av omsorgstjenestene i Nordby, i 

tilknytning til Granheimtunet. 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 28.09.2011: 
Dag Guttormsen (H) foreslo følgende endring av pkt. 4 til rådmannens innstilling: 
Det jobbes videre med en trinnvis utbygging av sykehjem i Ås. 
 
Votering:  
H´s forslag ble vedtatt 5-4 (3 A, 1 KrF) ved alternativ votering mot rådmannens 
innstilling pkt 4.  
Rådmannens innstilling for øvrig ble enstemmig tiltrådt. 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 28.09.2011: 
1. Forslag til ny organisering av pleie - og omsorgstjenestene i Ås kommune vedtas 

slik det framgår av vedlegg 1, Ny organisering av helse og sosialtjenesten. 
2. Omgjøring og opprettelse av stillinger for denne nye organiseringen vurderes i 

forbindelse med Handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015. Stillingene 
finansieres innenfor helse og sosialetatens budsjett, sett i sammenheng med økte 
inntekter. 

3. Opprettelse av stillinger knyttet til nye oppgaver ifbm Samhandlingsreformen, jfr 
tabell i vedlegg 2, vurderes også i forbindelse med Handlingsprogram med 
økonomiplan 2012-2015. Stillingene vil kunne finansieres innenfor økte inntekter 
ifm ”Samhandlingsreformen” og tilskuddsmidler (samhandlingsmidler) etter 
søknad for 2012. 

4. Det jobbes videre med en trinnvis utbygging av sykehjem i Ås. 
5. Det jobbes videre med en eventuell utbygging av omsorgstjenestene i Nordby, i 

tilknyttning til Granheimtunet. 
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HS-sak 20/11  
EVALUERING AV MILJØARBEIDERTJENESTEN I ÅS KOMMUNE  
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 28.09.2011: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 28.09.2011: 
1. Prosjektrapporten: Evaluering av miljøarbeidertjenesten i Ås kommune tas til 

orientering. (Tjenestene til personer med funksjonshemninger) 
2. Rapportens anbefalinger søkes innpasset i handlingsplan perioden 2012 – 2015 

og kommuneplanperioden 2011 – 2023. 
 
 
 
 
  
HS-sak 21/11  
PRINSIPPSAK VEDRØRENDE SKJENKING INNE / UTE I KULTURHUSET -  JF. 
ETABLERING AV ANBUD  
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 28.09.2011: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling/vedtak 28.09.2011: 
 
1. Ås kommune er positive til evt. skjenkebevilling for alkohol i Kulturhuset i Ås. 
 
2. Ås kommune er positive til evt. utendørs skjenkebevilling på et definert område av 

borggården tilknyttet kulturhuset.   
 

3. Skjenkebevillingene må være i samsvar med alkohollovgivningen og Ås 
kommunes alkoholpolitiske retningslinjer. Dette vil innebære regulering av 
skjenketider når aktiviteter for barn og unge finner sted i kulturhuset. 
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HS-sak 22/11  
2. TERTIALRAPPORT 2011  
 
Rådmannens innstilling: 
1. Alternative driftsløsninger for kulturhuset tas opp til ny vurdering i forbindelse med 

arbeidet med handlingsprogram 2012 – 2015. 
 

2. For øvrig tas 2. tertialrapport 2011 til orientering. 
 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 28.09.2011: 
Det ble orientert om at formannskapet har utsatt saken for ny utredning. 
Hovedutvalget gjennomgikk de områdene av tertialrapporten som angår helse- og 
sosialutvalgets ansvarsområde.  
 
Votering: 
Det ble ikke votert. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 28.09.2011: 
Hovedutvalget drøftet sitt ansvarsområde i saken. 
 
 
 
 
 
 
 
  


