
 
ÅS KOMMUNE 
 

 

 
MØTEINNKALLING 

 
Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, 

rom 2 og 3. 
 

26.08.2009 kl. 19.00 
 

 
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt 
offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov.  
Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. 
Innkallinger og protokoller legges til gjennomsyn på servicetorget og 
bibliotekene, og publiseres på www.as.kommune.no.  
 
 
Saksliste:  
 
• Orientering fra helse- og sosialsjef 
 
 
Utv.sak nr. 18/09 08/1955  
SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NAV OG ÅS KOMMUNE-PARTNERSKAPSMØTE 
 
 
Dialogmøte 
• ARBEIDET MED HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2010 – 2013 
Formål med møtet:  
Konkretisere og prioritere forslag fremkommet i hovedutvalg for helse og sosial 03.06.2009. 
Se vedlegg saksutredning vedrørende ”Utarbeidelse av handlingsprogram med økonomiplan 
2010-2013” og vedlegg 3: ”Oppsummering av prosess/dialog i HHS 03.06.2009”. 
 
 
 
 
 
Ås, 19.06.09 
 
 
 
Anne Odenmarck 
Leder (sign.) 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Jan Einbu,  
tlf. 64 96 20 07 eller e-post: jan.einbu@as.kommune.no 
(Det sendes personlig svar på at slik e-post er mottatt, dersom svar ikke mottas 
innen rimelig tid før møtet må telefonbeskjed gis.) 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.  
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REFERATSAK 
 
1 a) 

SVAR FRA HELSE OG SOSIALSJEF - SØKNADER OM UTVIDET 
DRIFTSTILSKUDD FOR FYSIOTERAPEUTER.  
Felles svarbrev til fysioterapeuter som har søkt om økte driftstilskudd. 
Jf. sak nr.06/1055, 05/1968, 05/1970, 03/2451, 05/1613, 06/412 

1 b) 
FYSIOTERAPI – ØKTE DRIFTSTILSKUDD  
Rundskriv av 19.06.2009 fra Kommunenes Sentralforbund om endringer av avtaleverk 
mellom fysioterapeuter og kommunen samt endringer av tilskuddsordning.   
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DELEGERTE VEDTAK 
27.05.2009-10.08.2009 Utvalg: DEL-HS. Delegert helse- og sosialsjefen. 
 
 
 

1. SAK NR.: 12/09 Melding om delegert vedtak, søknad om ambulerende 
skjenkebevilling for sluttet selskap 04.06.2009, Bryggerhuset Kafé Noi, søker 
Tove Haugdal, jf.saknr. 09/84. 

 
2. SAK NR.: 13/09 Melding om delegert vedtak, søknad om ambulerende 

skjenkebevilling for sluttet selskap 06.06.2009, Bryggerhuset Kafé Noi søker 
Christin Ruud Ulfsryggen, jf.saknr. 09/84. 

 
3. SAK NR.: 14/09 Melding om delegert vedtak, søknad om ambulerende 

skjenkebevilling for sluttet selskap 13.06.2009, Antikkloven, søker Grete 
Andersen, 
jf.saknr. 09/84. 
 

4. SAK NR.: 15/09 Melding om delegert vedtak, søknad om ambulerende 
skjenkebevilling for sluttet selskap 13.06.2009, Bryggerhuset Kafé Noi, søker 
Jon Hansen, jf.saknr. 09/84. 
 

5. SAK NR.: 16/09 Melding om delegert vedtak, søknad om ambulerende 
skjenkebevilling for sluttet selskap 20.06.2009, Bryggerhuset Kafé Noi, søker 
Ellen Hobøl Tjensli, jf.saknr. 09/84. 

 
6. SAK NR.: 17/09 

Melding om delegert vedtak, søknad om utvidet skjenkebevilling og utvidelse 
av skjenkebevilling 08.08.2009, Kafé Noi v/Ivar Dahl Hansen jf.saknr. 09/84. 
 

7. SAK NR.: 18/09 
Melding om delegert vedtak, søknad om skjenkebevilling for enkelt anledning-
Ås mart´n 11.06.2009 til 13.06.2009, søker Hans P. Schultz. jf.saknr. 09/84. 

 
8. SAK NR.: 19/09 

Melding om delegert vedtak, søknad om ambulerende skjenkebevilling for 
sluttet selskap 26.06.2009, Bryggerhuset Kafé Noi, søker Bjørnar Nilsen. 
jf.saknr. 09/84.  

 
9. SAK NR.: 20/09 

Melding om delegert vedtak, søknad om enkeltanledning for skjenking av 
alkoholholdig drikk fra 14.08.2009 til og med 16.august 2009, lokale: Liahøi 
Forsamlingshus, arrangem: Nordy Mart´n, søker Thorleif Andresen. Jf.saknr. 
09/84.  

   
10. SAK NR.: 21/09 

Melding om delegert vedtak, søknad om skjenking for enkeltanledning, 
Lokale:Ås kino, dato: 24., 30. og 31.10.2009, søker: Hilde-Kari Skarstein. Jf. 
saknr. 09/84. 
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11. SAK NR.: 22/09 
Melding om delegert vedtak, søknad om serveringsbevilling for Ås veiservice, 
Lyngveien 34, Ås. Jf. saknr. 09/295. 
 
 
 

12. SAK NR.: 23/09 
Melding om delegert vedtak, søknad om serveringsbevilling for Kiosken på 
Nesset, Nessetveien 81, Vinterbro. Jf.Saknr. 09/315. 
 
 

13. SAK NR.: 24/09 
Melding om delegert vedtak, søknad om serveringsbevilling for McDonald´s, 
Nygårdskrysset, Ås. Jf. saknr. 09/524. 
 
 

14. SAK NR.: 25/09 
Melding om delegert vedtak, søknad om forlenget skjenketid, 
Studentsamskipnaden i Ås v/Einride Berg. Jf. saknr. 09/84. 
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Utv.sak nr 18/09 
SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NAV OG ÅS KOMMUNE- 
PARTNERSKAPSMØTE 
 
Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Arkivnr: 031  Saknr.:  08/1955 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 36/08 24.09.2008 
 
Kommunestyret 50/08 15.10.2008 
 
Hovedutvalg for helse og sosial 18/09 26.08.2009 
 

 
 
Rådmannens innstilling: 
Ås kommune anbefaler en videreføring av dagens åpningstider ved NAV Ås. 
 
 
Rådmannen i Ås, 19.08.2009 
 
 
 
 
Per A. Kierulf 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
K-sak 50/08 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Kommunestyret 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Direktør i NAV Akershus Ellen Christiansen 
NAV leder 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Fakta i saken:  
I henhold til lokal samarbeidsavtale mellom NAV Akershus og Ås kommune skal det 
avholdes møter mellom rådmannen i Ås kommune og fylkesdirektør for NAV 
Akershus minimum 2 ganger pr år. Dette for å samordne overordnede 
styringssignaler for virksomheten fra kommune og stat. Partnerskapsmøtet skal være 
en arena for å drøfte eventuelle problemstillinger som går på saker mellom partene 
(stat og kommune), inkludert forhold knyttet til samarbeidsavtalen. 
 
Den 09.06.2009 ble første partnerskapsmøte gjennomført ved NAV Ås. 
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Partnerskapsmøte er en ny samhandlingsform mellom stat og kommune, hvor form 
og innhold i møtene ikke er fastlagt. Møtene varierer fra kommune til kommune, også 
Ås kommune i samarbeid med NAV Akershus må finne sin form. 
 Kommunestyret gjorde følgende vedtak i møtet den 15.10.2008, K-sak 50/08:  
”Kommunestyret godkjenner lokal samarbeidsavtale mellom NAV Akershus og Ås 
kommune slik den foreligger, men ønsker at de kommunalt ansatte organiseres slik at 
kontoret kan ha endrede eller utvidede åpningstider. Inkludert en langdag som også 
tilfredsstiller brukere som ikke har mulighet til å besøke kontoret mellom kl. 08.00 og 
15.00.  
Kommunestyret ber om at åpningstiden tas opp som et særskilt punkt på første 
partnerskapsmøte mellom stat og kommune med sikte på å fremforhandle endrede 
eller utvidede åpningstider osv.” 

 

Agendaen for første partnerskaps møte i NAV Ås var:     
  

1. Generell status for NAV Ås v/NAV-leder  
2. Virksomhetsplan  
3. Kompetansekartlegging /-plan  
4. Medarbeiderundersøkelsen  
5. Åpningstider  
6. Eventuelt 

 
NAV-leder deltok på første del av møtet, mens resten av tiden var drøfting mellom 
partene stat og kommune. 
 
Vurdering av saken: 
Det ble gjennomført et vellykket partnerskapsmøte og godkjent referat foreligger.  
Kontorets åpningstider ble drøftet som særkilt punkt og var en oppfølging av 
kommunestyrets vedtak, gjengitt ovenfor. 
 
Det er ikke mottatt klager, verken muntlig- eller skriftlig-, fra publikum på at 
åpningstiden, som er fra 08-15 mandag-fredag, er for kort.  
Brukerutvalget ved NAV Ås har heller ikke ytret ønske om å utvide åpningstiden. 
 
Direktør i NAV Akershus opplyste under partnerskapsmøtet at av alle Follo-
kommunene er det kun Frogn har utvidet åpningstiden, og holder åpent til 1530. Der 
revurderer de nå den utvidede åpningstiden. De øvrige NAV kontorene i Follo har 
valgt samme åpningstid som Ås.  
 
Det er gode mulighet for å sette opp individuelle timeavtaler med brukere for dem 
som har behov for veiledning og støtte, utenom åpningstiden. 
Dessuten er tjenesten lagt opp slik at all korrespondanse for tjenester til personer 
som er i arbeid kan gå via post, e-post eller pr. telefon. Man trenger altså ikke å møte 
opp på kontoret. 
For personer som ikke er i arbeid (arbeidsledige, sykmeldte, attførte/rehabiliterte, 
uføre osv) ansees åpningstiden som akseptabel, da det er naturlig å utføre slike 
besøk/henvendelser/samtaler osv på dagtid. 
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Konklusjon med begrunnelse: 
NAV Ås har ikke mottatt noen klager over åpningstiden, og er fleksible med tanke på 
å avtale- og gjennomføre individuelle samtaler utenfor åpningstiden, der det er 
behov. NAV legger opp til at færrest mulig skal måtte møte opp på sitt lokale NAV-
kontor og at det meste skal korresponderes via post, e-post eller evt telefon. 
 
De ansatte ved NAV Ås opplever forskjeller blant de ansatte spesielt i forhold til 
arbeidstidsbestemmelser og lønnsplassering i kommune og i stat.  
Filosofien med NAVreformen er at alle brukere av NAV skal ha en kontaktperson, og 
alle de ansatte skal ”gjøre – og kunne alt”. De statlige - og de kommunalt ansatte, for 
utenom barnevern, utfører altså de samme oppgavene. 
 
En utvidet åpningstid ville føre til enda større forskjeller mellom de ansatte internt i 
kontoret, da det må være de kommunalt ansatte som bemanner de eventuelt 
utvidede åpningstidene. 
 
Utvidet åpningstid forventes å påføre de ansatte en ytterligere belastning. 
 
Det anbefales å videreføre dagens åpningstid. 
 

 


