
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 13/619-2 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Hovedutvalg for helse og sosial Ås kulturhus, Store salong 14.03.2013 

 
Fra HS-sak: 7/13  Fra kl.: 18:30 
Til HS-sak: 8/13 Til kl.: 19:30 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
H: Dag Guttormsen 
 

Møtende medlemmer:  
A: Anne Odenmarck, Tommy Skar 
SV: Roberto Puente Corral 
H: Rubina Mushtaq, Stein Ekhaugen 
V: Erling Rognli 
Sp: Annett Michelsen 
FrP: Torill Horgen 
 

Møtende varamedlemmer:  
H: Håkon Ystehede 
 

Fra administrasjonen møtte: 
helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt 
enhetsleder v/Moer Sykehjem Gro Magnussen  
enhetsleder for driftstjenester Ståle Martinsen 
enhetsleder for demensomsorg Lise Ek   
konsulent Jan Einbu – møtesekretær 

Diverse merknader:  
Leder for eldrerådet Georg Distad møtte. 
 

 
Godkjent 15.03.2013 av leder Anne Odenmarck (Ap) og Torill Horgen (FrP). 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 

HS-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 

 
 
7/13 13/515 H12  
MANGEL PÅ SYKEHJEMSPLASSER I ÅS KOMMUNE2013-FORSLAG TIL TILTAK  
 
8/13 13/516 G27  
UTJEVNING AV AVTALEHJEMLER FOR PRIVATPRAKTISERENDE 
FYSIOTERAPEUTER I ÅS KOMMUNE I HHT. GJELDENDE REGELVERK  
 
 
 
 

ORIENTERINGER: 

Orienteringer av helse- og sosialsjef: 

 

 Opprettelse av Hukommelsesteamet i Ås kommune. Dette er et lavterskeltilbud  
for personer med sviktende hukommelse, deres pårørende og venner samt for 
helsepersonell m.fl. Helse- og sosialsjef delte ut et Informasjonsark om tilbudet. 
   

 Lokalmedisinsk senter i Follo – orientering om status. 
 

 Kommunale leiligheter i Fjellveien – arbeid med byggetrinn 2 igangsettes. 

 

 

 

REFERATSAKER 
Det var Ingen referatsaker. 

 

DELEGERTE VEDTAK 
Delegerte vedtak ble tatt til orientering 
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HS-sak 7/13  

MANGEL PÅ SYKEHJEMSPLASSER I ÅS KOMMUNE2013-FORSLAG TIL 

TILTAK  
 

Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune går til snarlig anskaffelse av 3 – 5 sykehjemsplasser, fortrinnsvis 

korttidsplasser / korttidsopphold. Dette budsjettreguleres i 1. tertial pålydende 
1 500 000,- for dette. Dette er ment for perioden mars – august 2013. 

2. Ås kommune iverksetter omgjøring av en bogruppe med korttid og 
rehabilitering fra 10 til 20 plasser på Moer sykehjem, som beskrevet i saken. 
(10 ensengsrom ombygges/omgjøres til tosengsrom/sykehusstandard) 

3. Den «nye» korttidsavdelingen er operativ fra 01.08.2013. 
4. Det budsjettreguleres i 1. tertial for ombygging (økt låneopptak), og drift av 

denne avdelingen/bogruppen pålydende:  

 1 045 000,- i ombygningskostnader (investering / engangskostnad)  

 kr. 554 000,- til utstyr til 10 pasienter / senger (investering / 

engangskostnad) 

 243.000,- til driftsutgifter (for 5 mnd drift) 

 3 200 000,- til bemanningsøkning tilsvarende pasientøkningen(10 

plasser) (5 mnd drift + rekrutteringskostnader) 

5. Det budsjetteres med / budsjettreguleres en økt inntekt på 10 korttidsplasser 

f.o.m. 01.08.2013 pålydende 205 500,- 

 
 

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 14.03.2013: 
Leder orienterte om formannskapets behandling av saken 13.03.2013, samt 
behandling i Eldrerådet 11.03.2013 og Kommunalt råd for funksjonshemmede 
12.03.2013.  
 
Rubina Mushtaq (H) fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling: 
  
1. Ås kommune går til snarlig anskaffelse av nødvendig antall sykehjemsplasser til 

Moer sykehjem er ferdig utbygd. Dette budsjettreguleres i 1. tertial. 
 
2. Utredning av utvidelse av Moer sykehjem igangsettes. 
 
 

 

Votering: 
Rådmannens innstilling pkt. 1 ble tiltrådt 6-3 (H) ved alternativ votering mot høyres 
forslag.  
 
Rådmannens innstilling pkt. 2, 3, 4, 5 ble tiltrådt 6-3 (H). 
 
H´s forslag pkt. 2 ble enstemmig tiltrådt som nytt pkt. 6.    
 
 



 Side 4 av 4 

 

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 14.03.2013: 
1. Ås kommune går til snarlig anskaffelse av 3 – 5 sykehjemsplasser, fortrinnsvis 

korttidsplasser / korttidsopphold. Dette budsjettreguleres i 1. tertial pålydende 
1 500 000,- for dette. Dette er ment for perioden mars – august 2013. 

2. Ås kommune iverksetter omgjøring av en bogruppe med korttid og 
rehabilitering fra 10 til 20 plasser på Moer sykehjem, som beskrevet i saken. 
(10 ensengsrom ombygges/omgjøres til tosengsrom/sykehusstandard) 

3. Den «nye» korttidsavdelingen er operativ fra 01.08.2013. 
4. Det budsjettreguleres i 1. tertial for ombygging (økt låneopptak), og drift av 

denne avdelingen/bogruppen pålydende:  

 1 045 000,- i ombygningskostnader (investering / engangskostnad)  

 kr. 554 000,- til utstyr til 10 pasienter / senger (investering / 

engangskostnad) 

 243.000,- til driftsutgifter (for 5 mnd drift) 

 3 200 000,- til bemanningsøkning tilsvarende pasientøkningen(10 plasser) 

(5 mnd drift + rekrutteringskostnader) 

5. Det budsjetteres med / budsjettreguleres en økt inntekt på 10 korttidsplasser 

f.o.m. 01.08.2013 pålydende 205 500,- 

6. Utredning av utvidelse av Moer sykehjem igangsettes. 

 
 
 
 
  

HS-sak 8/13  

UTJEVNING AV AVTALEHJEMLER FOR PRIVATPRAKTISERENDE 

FYSIOTERAPEUTER I ÅS KOMMUNE I HHT. GJELDENDE REGELVERK  
 

Rådmannens innstilling: Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 14.03.2013: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 14.03.2013: 
1. Ås kommune utjevner de minste avtalehjemler for privatpraktiserende 

fysioterapeuter i Ås kommune og budsjettregulerer dette i 1. tertial med  

kr. 172.150,- (Effektuering f.o.m.1.8.12, halvårseffekt). Økningen får Ås kommune 

igjen i rammen påfølgende år.  

 

2. Ås kommune lager en opptrappingsplan på 4 år, f.o.m. 2014, hvor målet er å fylle 
opp hjemlene til privatpraktiserende fysioterapeuter til 100 % hjemmelsstørrelse. 
All økning får Ås kommune igjen i rammen påfølgende år. 

 
 
 


