
 
ÅS KOMMUNE 
 

 

 
MØTEINNKALLING 

 
Formannskapet har møte på  

 
Moer sykehjem, Tunveien 2, Ås, møterom 1-3 i første etasje 

 
15.04.2009 kl. 16.30 

 
KrF inviteres til å delta. 

 
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:  
 
1. KONTAKTMØTE MED KOMMUNENES SENTRALFORBUND KS AKERSHUS  

v/fylkesstyrets medlem Rannveig Andresen og Katrine Nikolaisen fra administrasjonen,  
kl. 16.30 – 17.30.  
 

2. ORIENTERING FRA OG DIALOG MED POLITIET  
v/lensmann Stein-Olaf Røberg. 

 
3. INFORMASJON FRA RÅDMANNEN 

Formannskapet bes være behjelpelige med å foreslå kandidater som kan sitte i 
brukerutvalg ved NAV. Rådene er allerede forespurt. Se vedlagte informasjon. 

 
4. EVENTUELT 
 
Ås, 03.04.2009 
 
 
 
Johan Alnes 
Ordfører 

Eventuelle forfall meldes til Jeanette Karlsen, 
Tlf. 64 96 20 18 eller e-post jeanette.karlsen@as.kommune.no. 
(Det sendes personlig svar på at slik e-post er mottatt, dersom svar 
ikke mottas innen rimelig tid før møtet må telefonbeskjed gis.) 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 



VEDLEGG 

 
     Ås 
 
 
 
ETABLERING AV BRUKERUTVALG VED NAV Ås 
 
 
 
Brukermedvirkning er et grunnfestet prinsipp i dagens velferdsforvaltning, og er en 
fundamental demokratisk rettighet for brukerne og deres organisasjoner. 
Alle NAV kontorer skal etablere brukerutvalg. 
 
Brukerutvalg 
De forskjellige brukerorganisasjonene inviteres, og det er organisasjonene som selv velger 
brukerrepresentanter til å representere deres organisasjon i gruppen. Brukerutvalget skal bestå 
av faste medlemmer, men kan ved behov utvides dersom det skal tas opp saker/temaer som vil 
berøre flere. Representantene bør være bosatt i Ås kommune. 
 
Brukerutvalget skal jobbe med å identifisere og følge opp viktige innsatsområder og skal bidra 
til å sikre brukermedvirkning innenfor tjenesteområder som er har betydning for brukerne. 

 
 

Brukermedvirkning i forhold til næringslivet 
Næringslivet bør også ha sine representanter i brukerutvalget.  
Næringslivet bør få mulighet til å utrykke seg i forhold til oppfølging fra NAV. Det bør 
diskuteres om en eller flere av de NAV-ansatte skal ha som rolle å følge opp næringslivet, da 
gjerne med besøk ut til bedrifter for å informere, samt få tilbakemeldinger fra bedriftene. 
 
 
Brukermedvirkning i etableringsprosessen  
Brukerutvalget burde ha vært etablert før oppstart av NAV-kontoret i kommunen. Imidlertid 
må det tas i betraktning den korte prosjektperioden fra oppstart ultimo august 08 til D-dag 
211008 (ca 2 mnd). Vi så ikke mulighet for å få et brukerutvalg i gang før oppstart.  
 
Forslag til brukerrepresentanter kan for eksempel være: 
Mental Helse, Rådet for funksjonshemmede, Frivillighetssentralen, LHL, Næringsforeninger 
og enkeltbrukere som ikke er organisert.  
 
 
 
2.4.09 
Torill Skage Sørli 
 


