
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 

 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Hovedutvalg for helse og sosial Forsamlingssalen - Åslund 14.11.2007 
 
FRA SAKSNR:  24/07 FRA KL: 19:00 
TIL SAKSNR: 27/07 TIL KL: 21:00 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
FrP: Ove Haslie  
 
 
 
Møtende medlemmer:  
A:     Anne Odenmarck, Marija Tomac og Tommy Skar 
H:     Dag Guttormsen 
FrP:  Stein S. Johannessen  
Sp:    Annett Michelsen 
SV:   Roberto Puente Corral 
KrF:  Hanna de Presno 
 
 
 
Møtende varamedlemmer:  
FrP: Anne Grete Edvardsen 
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Helse- og sosialsjef Berith Trobe Dahlgren 
Enhetsledere: Torill Skage Sørli og Unn Hegg 
 
Diverse merknader:  
 
 
 
 
Godkjent 15.11.07. avleder Anne Odenmarck (A) og nestleder Tommy Skar (A) 
 
 
 
Underskrifter:     ___________________                              ______________________ 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
24/07 07/763  
LOKAL NORMERING AV LEGETJENESTER I SYKEHJEM  
 
25/07 07/2488  
OPPNEVNELSE AV MEDLEMMER I SAMARBEIDSUTVALGET MELLOM 
FASTLEGENE OG KOMMUNEN. 
 
26/07 07/2497  
BUDSJETTREGULERING I HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SOSIAL  
 
27/07 07/2513  
HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2008 - 2011. BUDSJETT 2008.  

 
 
 

ORIENTERINGSSAKER 
 

1. Prosjektplan for rusmiddelpolitisk handlingsplan 2008.- 2011 
- Debattmøte 5.12.07 rundt alkoholpolitikk vedrørende salgs- og skjenke bevillinger og      
  de kommunale retningslinjer. 
- Debattmøte i januar om forebyggende tiltak rundt rus og om tiltak for de som er  
  rusavhengige.   
Prosjektplan for rusmiddelpolitisk handlingsplan 2004-2008/2008 – 2011, ble delt ut 
på møtet.  
 

2. Hovedutvalget fikk en kort orientering om status for Moer sykehjem. 
 
3. Anne Odenmarck (A) og Dag Guttormsen (H) ble valgt inn som medlemmer i 

arbeidsgruppen: Boliger for bostedsløse. 

 
DIVERSE: 

 
1. Tommy Skar ønsket en redegjørelse om heltid og deltids stillinger i etaten, med tanke 

på at flest mulig som ønsker det skal ha mulighet til å jobbe 100 %. 
 
2. Hovedutvalget for helse og sosial ønsker en omvisning på Moer sykehjem. 
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Utv.sak nr. 24/07  
LOKAL NORMERING AV LEGETJENESTER I SYKEHJEM  
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 14.11.2007: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 14.11.2007: 
Følgende differensierte norm for legetjenesten i sykehjem, samt demensboligene vedtas: 
0,15 legetimer per pasient per uke på langtidsavdelingene på sykehjemmet 
0,56 legetimer per pasient per uke på korttids- og rehabiliteringsavdelingen på sykehjemmet 
0,16 legetimer per pasient per uke på demensboligene frem til etablering av skjermet avdeling. 
Deretter 0,18 legetimer per pasient per uke. 
 
Det etableres en ISO-prosedyre som sikrer årlig evaluering av om gjeldende norm er forsvarlig 
og hensiktsmessig ut i fra nasjonale krav til legetjenesten. 
Ås kommune søker primært å innlemme nye legetimer i avtaler med eksisterende tilsynsleger. 
Lykkes ikke dette lyses timene ut. 
 
 
Utv.sak nr. 25/07  
OPPNEVNELSE AV MEDLEMMER I SAMARBEIDSUTVALGET MELLOM 
FASTLEGENE OG KOMMUNEN. 
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: 
Hovedutvalg for helse- og sosial oppnevner følgende medlemmer til samarbeidsutvalget for 
fastlegene og Ås kommune. 
 
Fast politisk representant:              Oppnevnes av hovedutvalget 
Politisk Vararepresentant:              Oppnevnes av hovedutvalget 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 14.11.2007: 
Stein S Johannessen (FrP) foreslo Ove Haslie (FrP) både som fast medlem og som vara. 
Anne Odenmarck (A) foreslo seg selv som leder. 
Dag Guttormsen (H) foreslo seg selv som vara. 
 
Votering: 
Som fast medlem ble Anne Odenmarck (A) valgt 7- 2 (FrP) ved alternativ votering mot FrP’s 
forslag. 
Som vara ble Dag Guttormsen (H) valgt 7-2 (FrP) ved alternativ votering mot FrP’s forslag. 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 14.11.2007: 
Hovedutvalg for helse- og sosial oppnevner følgende medlemmer til samarbeidsutvalget for 
fastlegene og Ås kommune. 
 
Fast politisk representant: Anne Odenmarck (A) - Leder              
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Politisk Vararepresentant: Dag Guttormsen (H)               
 
 
 
 
Utv.sak nr. 26/07  
BUDSJETTREGULERING I HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SOSIAL  
 
Helse- og sosialsjefens innstilling: 
Budsjettreguleringer innenfor helse og sosial foretas i henhold til tabell i saksfremlegget.  
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 14.11.2007: 
Votering: Helse- og sosialsjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 14.11.2007: 
Budsjettreguleringer innenfor helse og sosial foretas i henhold til tabell: 
 
Konto  Debet Kredit 
3400.253.137090 Kjøp  134.000  
3000.120.115000 Kurs  20.000 
3000.253.115000 Kurs  60.000 
3000.254.115000 Kurs  54.000 

Sum endring  134.000 134.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utv.sak nr. 27/07  
HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2008 - 2011. BUDSJETT 2008.  
 
Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til handlingsprogram 2008-2011 og Økonomiplan 2008-2011 med 

budsjettkommentar vedtas. 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2008 vedtas.  

a)   Skattesatsene for 2008 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i 
statsbudsjettet for 2008. Det avsettes 8 prosent av innbetalt skatt i margin til 
skattefordelingsoppgjøret. 

b)   Forslag til kommunale avgifter, jf. kap. 5 i budsjett og økonomiplan, vedtas som Ås 
kommunes avgifter og gebyrer for kommunens varer og tjenester i 2008.  
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c)   Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger, jf. kap. 6 i budsjett og 
økonomiplan vedtas.  

d)   Opptak av lån på kr. 48 500 000 foretatt som et samlet serielån med en vektet 
gjennomsnittlig avdragstid på 26,7 år vedtas i henhold til investeringsprogrammet, jf. 
kap. 7 i handlingsprogram og økonomiplan. Rådmannen gis fullmakt til å benytte 
mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil kr. 15 000 000.  

e) Ås kommune tar opp startlån på kr. 20 000 000. 
f) Det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk i Ås kommune fra og med skatteåret 

2008 med 2 promille av takstverdien. 
3. Det utarbeides en prosjektplan for konkretisering av nødvendige økonomiske tiltak for å nå 

kommunens økonomiske mål i 2011. Konkrete tiltak skal foreligge til kommunestyrets 
behandling i juni 2008. Planen skal behandles i formannskapet innen utløpet av februar 
2008. 

 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 14.11.2007: 
Hanna de Presno (KrF) fremmet følgende tilleggforslag: 
KrF foreslår følgende tillegg/ endring i handlingsprogram med økonomiplan 2008 – 2011 
under punkt 1.4, Sentrale utfordringer, Hovedambisjoner knyttet til fokusområdet samfunn 
(s. 10) 

1. Som nytt første kulepunkt foreslår KrF: ”Ås skal bli en foregangskommune innen miljø 
og fornybar energi.” 

2. Femte kulepunkt endres slik at ordlyden blir som følgende: ” Styrke dialogen og 
samarbeidet med næringslivet og UMB, bl.a. ved å utarbeide en miljøvennlig 
næringsstrategi for Ås.” 

3. Siste kulepunkt: ”utarbeide en klima- og energiplan og følge opp denne” flyttes opp 
som kulepunkt nr. to 

 
Det ble ikke stemt over KrF’s forslaget, men hovedutvalget drøftet seg frem til at forslaget 
følger saken. 
 
Dag Guttormsen (H) fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling:  
Handlingsprogram og økonomiplan tas til orientering   
 
Votering: 
Høyres forslag ble enstemmig tiltrådt. 
Det ble enstemmig tiltrådt at Krf’s forslag følger saken. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling/ vedtak 14.11.2007: 
Hovedutvalget tar rådmannens forslag til Handlingsprogram med økonomiplan 2008 – 2011, 
og budsjett 2008, til orientering. 
 

_____ 
 
KrF’s forslag som følger saken: 
Følgende tillegg/ endring i handlingsprogram med økonomiplan 2008 – 2011 under punkt 1.4, 
Sentrale utfordringer, Hovedambisjoner knyttet til fokusområdet samfunn 
(s. 10) 
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4. Som nytt første kulepunkt foreslår KrF: ”Ås skal bli en foregangskommune innen miljø 
og fornybar energi.” 

5. Femte kulepunkt endres slik at ordlyden blir som følgende: ” Styrke dialogen og 
samarbeidet med næringslivet og UMB, bl.a. ved å utarbeide en miljøvennlig 
næringsstrategi for Ås.” 

6. Siste kulepunkt: ”utarbeide en klima- og energiplan og følge opp denne” flyttes opp 
som kulepunkt nr. to 

 
 
 
  


