
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem,  
 møterom 1-2, 2.etg. 02.06.2010 
 
Fra HS-sak:  9/10 Fra kl.: 19.00 
Til HS-sak: 10/10 Til kl.: 20.45  

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A: Else Jorunn Vestby 
 
Møtende medlemmer:  
A:     Anne Odenmarck, Tommy Skar 
Sv: Roberto Puente Corral 
FrP:  Ove Haslie, Torill Horgen 
H: Dag Guttormsen 
Sp:  Annett H. Michelsen 
KrF: Torger Gillebo  
 
 
Møtende varamedlemmer:  
A: Anne Mari Hojem Borge 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Helse- og sosialsjef: Marit Roxrud Leinhardt 
Konsulent: Jan Einbu 
 
Diverse merknader:  
Lotte Gjertsen v/Nav-Ås møtte i forbindelse med orienteringssak. 
 
 
Godkjent 7.6.2010 av leder Anne Odenmarck og Torill Horgen (FrP). 
 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 
HS-sak Saksnr. Arkivkode 
Tittel 
 
9/10 10/1667 145 &14  
TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2010  
 
10/10 10/1683 150   
STATUS ØKONOMI, HELSE-OG SOSIAL PR. MAI 2010   
 
 
 
ORIENTERING:  
• Fattigdomsprosjektet v/Nav-Ås, orientering v/prosjektleder Lotte Gjertsen. 
 
Orienteringer v/helse- og sosialsjef: 
• Kommunal vederlagsordning. Status pr d.d. 
• Utlyst fysioterapihjemmel tilknyttet Ås Fysikalske Institutt er tildelt.  
• Gruppeboliger i Kajaveien. Status pr d.d. 
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HS-sak 9/10  
TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2010  
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 02.06.2010: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 02.06.2010: 
1. tertialrapport 2010 tas til orientering 
 
 
 
  
HS-sak 10/10  
STATUS ØKONOMI, HELSE-OG SOSIAL PR. MAI 2010   
 
Rådmannens innstilling: 
Det iverksettes 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. 

 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 02.06.2010: 
Anne Odenmarck (A) fremmet følgende endringsforslag i siste kulepunkt til 
rådmannens innstilling: 
• Resterende nye stillinger i helse og sosial utsettes ytterligere til 01.09.2010 med       

unntak av ungdomstiltaket i Liaveien. 
 
Hovedutvalget drøftet seg fram til følgende forslag:  

Rådmannen bes legge ved tilleggsnotat om innsparingsbeløp samt nye 
opplysninger i saken til behandling i formannskapet og kommunestyret 
16.06.2010. 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Ap´s endringsforslag samt forslag om tilleggsnotat ble 
enstemmig vedtatt.  
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Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 02.06.2010: 
Det iverksettes 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 med 

unntak av ungdomstiltaket i Liaveien. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak: 
Rådmannen bes legge ved tilleggsnotat om innsparingsbeløp samt nye  
opplysninger i saken til behandling i formannskapet og kommunestyret 16.06.2010. 
 
 
 
  


