
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Administrasjonsutvalget  03.06.2010 
   
Fra ADM-sak:  11/10 Møtet var avlyst pga. arbeidskonflikt.  
Til ADM-sak: 18/10 Leder behandlet sakene i hht. sommer- 
  fullmakt, jf. Ås kommunes reglementer 7.4.4. 
  

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 1 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Arbeidstakerrepresentanter: 
UDF  Roald Westre 
NSF:  Bente C. Kristiansen 
FF:  Eli Stokkebø 
(UDF: Utdanningsforbundet. NSF: Sykepleierforbundet. FF: Fagforbundet avd. 278 Ås) 
 
Arbeidsgiverrepresentanter: 
Se merknad under. 
 
Møtende medlemmer:  
 
Møtende varamedlemmer:  
 
Fra administrasjonen møtte: 
 
Diverse merknader:  
Sak 17/10 ble sendt og publisert 31.05.2010. 
 
Fagforbundet varslet 01.06.2010 om at ingen tillitsvalgte ville møte pga. pågående 
arbeidskonflikt, og ba om utsettelse av møtet. Dette ble bekreftet av øvrige 
tillitsvalgte. 
Representanter fra FrP, Sp og SV hadde varslet ordfører om at da ønsket de også 
møtet utsatt/avlyst. 
 
Møtet ble avlyst av leder 03.06.2010 kl. 15.00, jf. vedlagte brev lnr. 9713/10. 
 
 
Godkjent 07.06.2010 av leder Johan Alnes. 
 
Underskrifter: 
 __________________________  
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SAKSLISTE 
 
ADM-sak Saksnr. Arkivkode 
Tittel 
 
11/10 10/1667 145 &14  
TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2010  
 
12/10 10/1683 150   
STATUS ØKONOMI, HELSE-OG SOSIAL PR. MAI 2010   
 
13/10 10/1282 053   
HELHETLIG INFORMASJONSSTRATEGI  
 
14/10 10/1277 410 &24  
INSPEKTØRSTILLING SJØSKOGEN SKOLE  
 
15/10 10/1687 032   
MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2009  
 
16/10 10/1560 031   
ORGANISERING AV UNGDOMSHUSENE  
 
17/10 10/1693 031   
LEDELSE AV TEKNISK ETAT - ORGANISERING  
 
18/10 10/1443 460   
PERMISJONSSØKNAD  
 
 

REFERATSAKER TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET 03.06.2010 
Referatsakene ble tatt til orientering.  
 
 
 
 



Side 3 av 6 

BREV TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET  
sendt på e-post og publisert på Internett 02.06.2010 

 
 

 
Administrasjonsutvalgets medlemmer (e-post) 
 
 
   
 
Deres ref. Vår ref.  Saksbehandler Dato 
 Saknr.   08/1383-16/033  Vibeke Berggård 02.06.2010 
 Løpenr. 9713/10 dir. tlf.: 6496 2004 
 
 
ADMINISTRASJONSUTVALGETS MØTE 03.06.2010 
 
Administrasjonsutvalgets arbeidstakerside har varslet at de ikke møter i utvalget så 
lenge arbeidskonflikten pågår. De har bedt om at møtet 03.06.2010 utsettes. 
 
Under forutsetning av at konflikten ikke løses innen kl. 15.00 i morgen, avlyser 
leder møtet. 
 
Det er ikke tid til å holde nytt møte før sommeren. De av sakene som skal behandles 
av kommunestyret 16.06.2010, legges dermed frem uten administrasjonsutvalgets 
behandling.  
 
Øvrige saker behandles av leder i samsvar med Ås kommunes reglementer, pkt. 
7.4.4  Fullmakt til administrasjonsutvalgets leder i sommerferien, som lyder: 

I tiden fra siste møte før ferien til første møte etter ferien, gis 
administrasjonsutvalgets leder fullmakt til å avgjøre saker som hører inn under 
administrasjonsutvalgets ansvarsområde og reglement og som ikke er 
prinsipielle. Avgjørelser fattet i medhold av dette refereres i førstkommende 
møte etter ferien. 

 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Vibeke Berggård 
Førstekonsulent, politisk sekretariat 
 
 
 
 
 
Kopi (e-post) til: Ledergruppen, Internett, Moer kjøkken. 
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ADM-sak 11/10  
TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2010  
 
Rådmannens innstilling: 
1. tertialrapport 2010 tas til orientering. 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 03.06.2010: 
Spørsmål til tertialrapporten sendes samlet på e-post til rådmannen, 
kierulf@as.kommune.no, innen tirsdag 8. juni 2010. 
 
Saken er behandlet av leder i hht. sommerfullmakt, jf. Ås kommunes reglementer 
punkt 7.4.4. 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 03.06.2010: 
Ingen. 
 
  
ADM-sak 12/10  
STATUS ØKONOMI, HELSE-OG SOSIAL PR. MAI 2010   
 
Rådmannens innstilling: 
Det iversettes følgende innsparingstiltak for å bringe helse og sosialetatenes 
regnskaper i balanse: 
• Det søkes etablert flere dobbeltrom ved Moer sykehjem.  
• Det søkes å redusere i nattbemanningen ved Moer sykehjem, i de tilfeller driften 

tillater det. 
• Planlagt åpning av dagsenter for personer med demens utsettes ytterligere til 

01.10.2010. 
• Resterende nye stillinger i helse og sosial utsettes ytterligere til 01.09.2010. 

 
Administrasjonsutvalgets behandling 03.06.2010: 
Saken er behandlet av leder i hht. sommerfullmakt, jf. Ås kommunes reglementer 
punkt 7.4.4. 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 03.06.2010: 
Ingen. 
 
  
ADM-sak 13/10  
HELHETLIG INFORMASJONSSTRATEGI  
 
Rådmannens innstilling: 
Helhetlig informasjonsstrategi tas til orientering med de endringer som er foretatt. 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 03.06.2010: 
Saken er behandlet av leder i hht. sommerfullmakt, jf. Ås kommunes reglementer 
punkt 7.4.4. 
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Administrasjonsutvalgets innstilling 03.06.2010: 
Ingen. 
 
  
ADM-sak 14/10  
INSPEKTØRSTILLING SJØSKOGEN SKOLE  
 
Rådmannens innstilling 25.05.2010: 
Med virkning fra 01.08.2010 opprettes det en stillingshjemmel som undervisnings-
inspektør ved Sjøskogen 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. 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 03.06.2010: 
Saken er behandlet av leder i hht. sommerfullmakt, jf. Ås kommunes reglementer 
punkt 7.4.4. 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 03.06.2010: 
Ingen. 
 
  
ADM-sak 15/10  
MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2009  
 
Rådmannens innstilling: 
Saken tas til orientering. 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 03.06.2010: 
Saken er behandlet av leder i hht. sommerfullmakt, jf. Ås kommunes reglementer 
punkt 7.4.4. 
 
Administrasjonsutvalgets vedtak 03.06.2010: 
Saken utsettes til neste møte. 
 
  
ADM-sak 16/10  
ORGANISERING AV UNGDOMSHUSENE  
 
Rådmannens innstilling: 
Saken om organisering av ungdomshusene tas til orientering. 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 03.06.2010: 
Saken er behandlet av leder i hht. sommerfullmakt, jf. Ås kommunes reglementer 
punkt 7.4.4. 
 
Administrasjonsutvalgets vedtak 03.06.2010: 
Saken om organisering av ungdomshusene tas til orientering. 
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ADM-sak 17/10  
LEDELSE AV TEKNISK ETAT - ORGANISERING  
 
Rådmannens innstilling: 
Saken tas til orientering. 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 03.06.2010: 
Saken ble sendt og publisert mandag 31.05.2010. 
 
Saken er behandlet av leder i hht. sommerfullmakt, jf. Ås kommunes reglementer 
punkt 7.4.4.  
 
Administrasjonsutvalgets vedtak 03.06.2010: 
Saken tas til orientering. 
 
  
ADM-sak 18/10  
PERMISJONSSØKNAD  
 
Rådmannens innstilling: 
Søkeren innvilges ikke ytterligere permisjon. 
  
Administrasjonsutvalgets behandling 03.06.2010: 
Saken er behandlet av leder i hht. sommerfullmakt, jf. Ås kommunes reglementer 
punkt 7.4.4.  
 
Administrasjonsutvalgets vedtak 03.06.2010: 
Søkeren innvilges ikke ytterligere permisjon. 
 
 
  


