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MØTEINNKALLING 
 

Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal 

 

29.08.2012 kl. 16:30  
 

 

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 RÅDMANNEN 

o Medarbeiderundersøkelsen 2012. Oppfølging av meldingssak 1 i 

administrasjonsutvalget 06.06.2012. 
 

ADM-sak 16/12 12/1644  

OVERFØRING AV 18 % STILLINGSHJEMMEL ÅS KOMMUNALE 

VOKSENOPPLÆRINGSSENTER TIL EIENDOMSAVDELINGEN  

 

 
Ås, 21.08.2012 

 

 

Johan Alnes 

Leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 04 eller  

e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Vibeke Berggård.   
(Det sendes personlig svar på mottak av e-post. Telefonbeskjed  
må gis dersom svar ikke er mottatt innen rimelig tid).  

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

 

 

 

http://www.as.kommune.no/
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REFERATSAKER TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET 29.08.2012  

 

Rundskriv fra Kommunenes Sentralforbund: 
1. A-rundskriv A/1-2012 Tariffoppgjøret per 1.5.2012 – Meklerens forslag til løsning 

    sendes med dette medlemmene til uravstemning. 
2. A-rundskriv      2/2012 Ny ordning for klinisk veterinærvakt i kommunene fra 

     01.07.2012 

 

Vedtak truffet i h.h.t. sommerfullmakt: 
3. Utskrift av administrasjonsutvalgets møtebok ADM-sak 15/12, 11.06.2012: 

Uravstemning tariffoppgjøret 2012 
 

Diverse: 
4. Freskuke 3.-8. september 2012 - Program



ÅS KOMMUNE 
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ADM-sak 16/12 

OVERFØRING AV 18 % STILLINGSHJEMMEL ÅS KOMMUNALE 

VOKSENOPPLÆRINGSSENTER TIL EIENDOMSAVDELINGEN 
 
Gå til saksliste 
 
Saksbehandler:  Anne-Karin G. Bjerke Arkivnr: 034 Saksnr.:  12/1644 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Administrasjonsutvalget 16/12 29.08.2012 
Formannskapet 58/12 29.08.2012 
 

 
 

Rådmannens innstilling: 
1. 18 % stillingshjemmel som badebetjent overføres fra Ås kommunale 

voksenopplæringssenter, Fritid for funksjonshemmede, til Teknisk etat, 
Eiendomsavdelingen.  

 
2. Lønnsmidler tilsvarende 18 % stilling overføres fra Ås kommunale 

voksenopplæringssenter, Fritid for funksjonshemmede, til Teknisk etat, 
Eiendomsavdelingen   

 
Rådmannen i Ås, 21.08.2012 
 
 
Trine Christensen 
(sign.) 
 
 
 

Tidligere politisk behandling: Ingen 
 

Avgjørelsesmyndighet:  
Formannskapet 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Administrasjonsutvalg 
Formannskap 
 

Vedlegg som følger saken trykt: Ingen 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: Ingen 
 

Utskrift av saken sendes til:  
Eiendomsavdelingen og Ås kommunale voksenopplæringssenter 
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Fritid for funksjonshemmede gjennomfører trening i oppvarmet basseng for 
funksjonshemmede to ganger pr. uke. De funksjonshemmede som har behov, har 
med seg egen assistent. Det er i tillegg påkrevet at det til enhver tid er trenet og 
sertifisert personale som livreddere til stede.  For å sikre at denne funksjonen er 
profesjonelt ivaretatt foreslås dette ansvaret overført fra Fritid for funksjonshemmede 
til Eiendomsavdelingen. Eiendomsavdelingen har fra før badebetjenter/ livreddere 
som er tilknyttet folkebadet. Det er derfor hensiktsmessig å samle alle 
badebetjenter/livreddere under samme ledelse. Det vil sikre en profesjonalisering av 
tjenesten. Tilbudet om trening i basseng for funksjonshemmede organiseres forøvrig 
av Fritid for funksjonshemmede. 
 

Vurdering av saken:  
En overføring av badebetjenter fra Fritid for funksjonshemmede til 
Eiendomsavdelingen vil sikre en større helhet og profesjonalitet i ledelse og 
oppfølging av badebetjentene og driften av svømmehallen. Det vil også medføre at 
noen av badebetjentene vil ha mulighet for å kunne få en større stillingsprosent enn 
tilfellet er nå.  
 
Overføringen av stilling vil ikke medføre noen endring av åpningstider for brukerne. 
Stillingen er vakant i påvente av overføring til Eiendomsavdelingen. Oppgavene 
ivaretas for tiden av vikarer.  
 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser:  
Fritid for funksjonshemmede vil overføre lønnsmidler tilsvarende 18 % stilling til 
Eiendomsavdelingen fra samme dato som stillingene overflyttes.  
 
Endringen medfører ingen økonomiske konsekvenser for brukerne.  Deltakerne vil 
betale samme avgift som tidligere. 
 

Konklusjon med begrunnelse:  
En overføring og samling av ansvaret på ett sted vil medføre en bedre 
ressursutnyttelse og en økt grad av profesjonalisering av badevaktordningen.  
 

Kan vedtaket påklages? Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: Snarest 
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