
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Hovedutvalg for helse og sosial Store salong 30.05.2007 
 
FRA SAKSNR:  14/07 FRA KL: 19.00 
TIL SAKSNR: 17/07 TIL KL: 22:50 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A:        Morten Petterson. 
KrF:  Sigvalde Neerland. 
 
Møtende medlemmer:  
A: Grazyna Englund og Anne Mari Hojem Borge. 
SV: Åse Tea Bachke (leder). 
FrP: Stein S. Johannessen og Ove Haslie.  
H:  Gro Haug.  
Sp:  Ola Heir.  
 
Møtende varamedlemmer:  
A:        Wenche Jahrmann. 
Uavh. (for KrF): Siri Kjær. 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Per Kierulf, enhetsleder Irma Kristensen, enhetsleder Ståle Martinsen og helse- og 
sosialsjef Berith Trobe Dahlgren.  
 
Diverse merknader:  
 
 
Godkjent 01.06 2007 av  leder Åse Tea Bachke 
 
Underskrifter:   ____________________________               
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
14/07 05/1350  
SIVILOMBUDSMANNENS UTTALELSE  
VEDR. TILDELING AV 70 % FYSIOTERAPIHJEMMEL 
 
15/07 06/1172  
PLAN FOR LEGETJENESTEN I ÅS- PROSESS  
 
16/07 07/1200  
TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007  
 
17/07 06/2264  
KOMMUNEPLAN 2007 - 2019 - ENDELIG PLANVEDTAK  
 
 
 
 

1. Møte ble innledet med at daglig leder av Follo legevakt og legevaktsentral Mette Akre 
- Hansen orienterte om legevaktens virksomhet. 

 
2. Rådmannen orienterte hovedutvalget om sin vurdering av en personalsak. 

 
3. Gro Haug (H) foreslo at rådmannen utarbeidet en ny sak vedrørende ny legehjemmel i 

Nordby. Forslaget fikk 7 stemmer (3 Ap, 1 H, 2 FrP og 1 uavh.)  
 



Side 3 av 7 

 
Utv.sak nr. 14/07  
SIVILOMBUDSMANNENS UTTALELSE  
VEDR. TILDELING AV 70 % FYSIOTERAPIHJEMMEL 
 
Rådmannens innstilling: 
1. I løpet av 2007 utarbeides en ny prosessbeskrivelse (ISO) for tildeling av driftstilskudd for 

fysioterapeuter.  
2. De to klagerne får en skriftlig beklagelse fra Ås kommune. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 30.05.2007: 
Wenche Jahrmann (Ap) fremmet følgende forslag: 
Nytt pkt. 1 Ås kommune tar sivilombudsmannens uttalelse til etterretning 
Pkt. 2 I løpet av 2007 utarbeides en ny prosessbeskrivelse (ISO) for tildeling av driftstilskudd 
for fysioterapeuter. 
Nytt pkt 3. Fysioterapihjemmelen lyses ut på nytt. 
 
Åse Tea Bachke (Sv) fremmet følgende forslag: 
Nytt pkt. 3 Rådmannen fremmer en sak om hvordan de beskrevne utfordringer i forhold til 
arbeidskapasitet og kompetanse på helse- og sosialfeltet i sentraladministrasjonen søkes løst. 
 
Siri Kjær (Uavh.) fremmet følgende forslag: 

1. Kommunens vedtak av 17.november 2004, om tildeling av 70% driftstilskudd til 
Smertefri AS trekkes tilbake. Etter tilbaketrekkingen utlyses driftstilskuddet på nytt. 

2. Kommunen knytter snarest til seg juridisk kompetanse med oppgave i å kvalitetssikre 
kommunens saksbehandling. 

      Rådmannens innstilling pkt. 1 og 2 blir nytt pkt. 3 og 4. 
 
FrP og H medlemmer fremmet ett felles forslag: 

1. Ås kommune har gjort urett mot klagerne. Ås kommune gir klagerne en økonomisk 
kompensasjon som er i samsvar med den belastning og urett som er gjort ovenfor 
klagerne. 

2. Det utlyses ett nytt 70% driftstilskudd 
 
Leder, i samarbeid med 3 av hovedutvalgets medlemmer, forslo følgende forslag som det 
skulle voteres over: 

1. a. Ås kommune har gjort urett mot klagerne. Ås kommune gir klagerne en økonomisk 
kompensasjon som er i samsvar med den belastning og urett som er gjort ovenfor 
klagerne 

    1.  b De to klagerne får en skriftlig beklagelse fra Ås kommune. 
2. a Kommunens vedtak av 17.november 2004, om tildeling av 70% driftstilskudd til  

Smertefri AS trekkes tilbake. Driftstilskuddet utlyses på nytt. 
2 b Vurdere lovligheten av å trekke tilbake kommunens vedtak av 17. november om   

    tildeling av Smertefri AS og at driftstilskuddet utlyses på nytt. 
3. Kommunen knytter snarest til seg juridisk kompetanse med oppgave i å kvalitetssikre 

kommunens saksbehandling. 
4. Rådmannen fremmer en sak om hvordan de beskrevne utfordringer i forhold til 

arbeidskapasitet og kompetanse på helse- og sosialfeltet i sentraladministrasjonen søkes 
løst. 
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5. Det utlyses ett nytt 70 % driftstilskudd 
6. I løpet av 2007 utarbeides en ny prosessbeskrivelse (ISO) for tildeling av driftstilskudd 

for fysioterapeuter 
 
Votering: 
Forslag til nytt Pkt. 1 a falt med 6 mot 3 stemmer (1H og 2 FrP) 
Forslag til nytt Pkt. 1 b ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer (1H og 2 FrP) 
Forslag til nytt pkt 2 alternativ a falt med 8 mot 1 stemme (Uavh.) 
Forslag til nytt pkt 2 alternativ b vedtatt med 6 mot 3 stemmer (1H og 2 FrP) 
Forslag til nytt pkt 3 ble vedtatt med 8 mot 1 stemme (Sv) 
Forslag til nytt pkt 4 ble enstemmig vedtatt. 
Forslag til nytt pkt 5 falt med 6 mot 3 stemmer (1H og 2 FrP) 
Rådmannens innstilling pkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 30.05.2007: 
1. De to klagerne får en skriftlig beklagelse fra Ås kommune. 
2. Vurdere lovligheten av å trekke tilbake kommunens vedtak av 17. november 2004 om   

 tildeling av 70% driftstilskudd til  Smertefri AS og at driftstilskuddet utlyses på nytt. 
3. Kommunen knytter snarest til seg juridisk kompetanse med oppgave i å kvalitetssikre 

kommunens saksbehandling 
4. Rådmannen fremmer en sak om hvordan de beskrevne utfordringer i forhold til 

arbeidskapasitet og kompetanse på helse- og sosialfeltet i sentraladministrasjonen søkes 
løst. 

5. I løpet av 2007 utarbeides en ny prosessbeskrivelse (ISO) for tildeling av driftstilskudd for 
fysioterapeuter.  

 
Ove Hasli fremmet følgende protokolltilførsel: 
FrP og H stemte i mot at vedtak av 17. november 2004 om tildeling av 70% driftstilskudd til  
Smertefri AS trekkes tilbake og at hjemmelen skulle utlyses på nytt. 
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Utv.sak nr. 15/07  
PLAN FOR LEGETJENESTEN I ÅS- PROSESS  
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: 
Saken tas til orientering 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 30.05.2007: 
Votering: 
Helse- og sosialsjefens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 30.05.2007: 
Saken tas til orientering 
 
Grazyna Englund fremmet en protokolltilførsel – se vedlegg 1 
 
 
  
Utv.sak nr. 16/07  
TERTIALRAPPORT 1.TERTIAL 2007  
 
Rådmannens innstilling: 
1.tertialrapport 2007 tas til orientering. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 30.05.2007: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 30.05.2007: 
1.tertialrapport 2007 tas til orientering. 
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Utv.sak nr. 17/07  
KOMMUNEPLAN 2007 - 2019 - ENDELIG PLANVEDTAK  
 
Rådmannens innstilling: 
Forslag til kommuneplan for Ås kommune bestående av samfunnsdel med mål for kommunens 
utvikling datert 10.05.07 og arealdel med tilhørende planbestemmelser datert 8.05.07, vedtas 
som kommuneplan for Ås kommune for perioden 2007 -  2019. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 30.05.2007: 
Ola Heir (Sp) forslo følgende tilleggsforslag til side 44 Avsnitt 3.2.1 Pleie- og omsorg: Hva 
må vi lykkes med: 
1. Nytt kulepunkt Sikre kontinuerlig og god kontakt med eldre mennesker ved å opprette 
seniorkontakt i kommunen. 
2. Tillegg til siste kulepunkt: Sikre forebyggende tjenester rettet mot eldre ved blant annet å 
arbeide for å få større og mer hensiktsmessige lokaler for Ås eldresenter. 
 
Åse Tea Bachke (Sv) forslo tillegg til siste kulepunkt: Sikre forebyggende tjenester rettet mot 
eldre………………..  og som følger saken til kommunestyret. 
Votering: 
Sp forslag til nytt kulepunkt ble enstemmig tiltrådt. 
Sp tillegg til siste kulepunkt ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer (1 uavh. og 1 SV) 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 30.05.2007: 
Forslag til kommuneplan for Ås kommune bestående av samfunnsdel med mål for kommunens 
utvikling datert 10.05.07 og arealdel med tilhørende planbestemmelser datert 8.05.07, vedtas 
som kommuneplan for Ås kommune for perioden 2007 -  2019 med følgende tillegg: 
 
Side 44 under Avsnitt 3.2.1 Pleie- og omsorg: Hva må vi lykkes med: 

• Sikre kontinuerlig og god kontakt med eldre mennesker ved å opprette seniorkontakt i 
kommunen. 

• Sikre forebyggende tjenester rettet mot eldre ved blant annet å arbeide for å få større og 
mer hensiktsmessige lokaler for Ås eldresenter. 
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Vedlegg 1 
Protokolltilførsel sak15/07 Plan for legetjenester – Prosess. 
 

 
 


