
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 

 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Administrasjonsutvalget Moer sykehjem, 1. etg. 04.06.2009 
 
FRA SAKSNR:  6/09 FRA KL: 16.00 
TIL SAKSNR: 9/09 TIL KL: 18.50 
 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
 
Møtende medlemmer:  
Arbeidsgiverrepresentanter: 
A:  Johan Alnes og Eli Kolstad    
SV:  Håvard Steinsholt 
FrP:  Arne Hillestad 
H:  Egil Ørbeck    
Sp:  Marianne Røed 
Arbeidstakerrepresentanter: 
UDF  Roald Westre 
NSF:  Anne Gro Abrahamsen 
FF:  Eli Stokkebø 
(UDF: Utdanningsforbundet. NSF: Sykepleierforbundet. FF: Fagforbundet avd. 278 Ås) 
 
Møtende varamedlemmer:  
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Per A. Kierulf, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær, 
og organisasjons- og personalsjef Wenche Vedhugnes 
 
Diverse merknader:  
 
 
 
Godkjent 23.06.2009 av leder Johan Alnes og nestleder Håvard Steinsholt. 
 
Underskrifter                       __________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
6/09 08/2291  
ÅS KOMMUNES REGLEMENTER - REVIDERING 2009  
 
7/09 09/794  
REVIDERING AV PERMISJONSREGLEMENT  
 
8/09 09/1030  
ÅRSMELDING 2008   
 
9/09 09/1011  
TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2009  
 
 

REFERATSAKER TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET 04.06.2009     
Referatsakene ble tatt til orientering.  
 
 

INFORMASJON FRA RÅDMANNEN I 
ADMINISTRASJONSUTVALGET 04.06.2009 

 
1. Arbeidstilsynsbesøk på fire skoler. Rådmannen informerte om status og 

oppfølging. 
 
2. Rådmannen orienterte om innsparinger beskrevet i F-sak 41/09 Budsjettregulering 

1. tertial 2009 og om ytterligere innsparinger på ca. 2,6 mill, 
 jf. 09/1691. Arbeidstakerorganisasjonene var orientert på forhånd. 
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Utv.sak nr. 6/09  
ÅS KOMMUNES REGLEMENTER - REVIDERING 2009  
 
Innstilling til administrasjonsutvalget 04.06.2009: 
Administrasjonsutvalget gir følgende høringsuttalelse: 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 04.06.2009: 

Eli Stokkebø (FF) og Roald Westre (UDF) fremmet følgende felles kommentarer 
og forslag på vegne av de tillitsvalgte:  

1. Tilsvarende rådmannens tilråding pkt. 1, andre avsnitt under kommentar: 
Det bør heller vurderes å gi ordfører en generell hjemmel til å gi personer/ organi-
sasjoner tilgang til talestolen etter forhåndsavtale. Punktene 8.1.16 og 8.1.18, s. 
42 og 43 om innspill, spørsmål, interpellasjoner og sendenemnder bør forenkles. 

2. I forhold til Ås kommunes reglementer vil vi påpeke at alle ansettelser bare skal 
kunne ankes til administrasjonsutvalget. Når det gjelder tildeling av fysioterapi- og 
legehjemler (altså ikke ansettelser), gjøres dette best av Hovedutvalg for helse- og 
sosial. 

 
Arne Hillestad (FrP) fremmet forslag om at  
administrasjonsutvalget blir ankeinstans for fysioterapi- og legehjemler. 
 
Administrasjonsutvalget drøftet seg frem til følgende omforente forslag: 
Formannskapet er ankeinstans for fysioterapi- og legehjemler. 

 
Deretter ble det votert over forslag som fremkom av sakspapirene med vedlegg: 
 

Forslag til endret pkt. 5.2, kulepunkt 10 i Forslag til revidert reglement, datert 
25.03.2009 (vedlegg 1) fremmet av Arne Hillestad (FrP) (første setning), og 
Håvard Steinsholt (SV) (andre setning), slik at det lyder: 

3. Fatte vedtak i alle saker innen næring og landbruk, samt i kommuneplansaker. 
Delingssaker som er generelt hjemlet i kommuneplanen behandles i Hovedutvalg 
for teknikk og miljø. 

 
Rådmannens tilråding pkt. 3 i saksfremstillingen:  

4. Leder og nestleder av HHS blir automatisk medlem og vara til Samarbeidsutvalget 
for legene. I praksis fungerer det slik. 

 
Høringsuttalelse fra H v/Egil Ørbeck, jf. lnr. 8030/09: 

5. Dokumentet bør inneholde reglement for Kontrollutvalget, evt. m. henvisning til 
kommuneloven. 

6. "Best mulig" fjernes fra første kulepunkt i kap 2.1. 
7. Formannskapets ansvar og arbeidsområder omfatter også: 

Overordnet samferdsel ("overordnet" ble tilføyd i møtet) 
Boligpolitikk 
Næring, landbruk og miljøsaker 
Dette bør inn som kulepunkter. 
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Votering: 
Forslag 1 (tillitsvalgte) ble enstemmig tiltrådt. 
Forslag 2 (tillitsvalget med omforent endring) ble enstemmig tiltrådt. 
Forslag 3 (FrP) og (SV) ble enstemmig tiltrådt.  
Forslag 4 (rådmannens tilråding) ble enstemmig tiltrådt. 
Forslag 5 (H) ble enstemmig tiltrådt. 
Forslag 6 (H) ble enstemmig tiltrådt. 
Forslag 7 (H m. tilføyelse av) ble enstemmig tiltrådt. 
 
Administrasjonsutvalgets vedtak 04.06.2009: 
Administrasjonsutvalget gir følgende høringsuttalelse: 
 
1. Ordfører bør gis en generell hjemmel til å gi personer/organisasjoner tilgang til 

talestolen etter forhåndsavtale. Punktene 8.1.16 og 8.1.18, s. 42 og 43 om innspill, 
spørsmål, interpellasjoner og sendenemnder bør forenkles. 

2. Alle ansettelser skal bare kunne ankes til administrasjonsutvalget. Formannskapet 
er ankeinstans for fysioterapi- og legehjemler. 

3. Pkt. 5.2, kulepunkt 10 i Forslag til revidert reglement, datert 25.03.2009 (vedlegg 
1) endres slik at det lyder: 
Fatte vedtak i alle saker innen næring og landbruk, samt i kommuneplansaker 
Delingssaker som er generelt hjemlet i kommuneplanen behandles i Hovedutvalg 
for teknikk og miljø. 

4. Leder og nestleder av HHS blir automatisk medlem og vara til Samarbeidsutvalget 
for legene. I praksis fungerer det slik. 

5. Dokumentet bør inneholde reglement for Kontrollutvalget, evt. m. henvisning til 
kommuneloven. 

6. "Best mulig" fjernes fra første kulepunkt i kap 2.1. 
7. Formannskapets ansvar og arbeidsområder omfatter også: 

Overordnet samferdsel ("overordnet" ble tilføyd i møtet) 
Boligpolitikk 
Næring, landbruk og miljøsaker 
Dette bør inn som kulepunkter. 

 
 
  
Utv.sak nr. 7/09  
REVIDERING AV PERMISJONSREGLEMENT  
 
Rådmannens innstilling 21.04.2009: 
1. Forslag til endring av ankeadgang godkjennes. 
2. Forslag til norm for velferdspermisjoner godkjennes. 
3. Forslag til endringer i punktet knyttet til offentlig tillitsverv/ombud godkjennes. 
4. Permisjonsreglene gjelder alle ansatte i Ås kommune. 
5. 1998-reglene opphører. 
6. Rådmannen har ansvar for å utarbeide prosess for permisjoner i Ås kommune ut 

fra ovennevnte og i tråd med lov/avtaleverk. Administrasjonen har, innenfor 
ovennevnte rammer, fullmakt til å revidere prosessen ved behov for endringer. 
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Administrasjonsutvalgets behandling 04.06.2009: 
Administrasjonsutvalget drøftet seg frem til enkelte justeringer i forslaget til prosess 
for permisjoner i Ås kommune. Rådmannen oppdaterer prosessen i tråd med 
signalene. Prosessen legges frem for administrasjonsutvalget på neste møte som 
referatsak. 
 
Votering: Rådmannens innstilling med korrigeringer som fremkom i møtet ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Administrasjonsutvalgets vedtak 04.06.2009: 
1. Forslag til endring av ankeadgang godkjennes. 
2. Forslag til norm for velferdspermisjoner godkjennes. 
3. Forslag til endringer i punktet knyttet til offentlig tillitsverv/ombud godkjennes. 
4. Permisjonsreglene gjelder alle ansatte i Ås kommune. 
5. 1998-reglene opphører. 
6. Rådmannen har ansvar for å utarbeide prosess for permisjoner i Ås kommune ut 

fra ovennevnte og i tråd med lov/avtaleverk. Administrasjonen har, innenfor 
ovennevnte rammer, fullmakt til å revidere prosessen ved behov for endringer. 

7. Prosessen legges frem for administrasjonsutvalget som referatsak 27.08.2009. 
_____ 

 
Merknad: Vedtatt prosess følger også som vedlegg til protokollen. 
 (http://intranett.as.kommune.no/permisjoner.137499.no.html) 

 
 
 
  
Utv.sak nr. 8/09  
ÅRSMELDING 2008   
 
Rådmannens innstilling 21.04.2009: 
Tilsvarer administrasjonsutvalgets innstilling. 
 

Administrasjonsutvalgets behandling 04.06.2009: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 04.06.2009: 
Årsmelding 2008 tas til orientering. 
 
 
 Utv.sak nr. 9/09  
TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2009  
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer administrasjonsutvalgets innstilling. 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 04.06.2009: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 04.06.2009: 
1. tertialrapport tas til orientering 


