Ås kommune

MØTEPROTOKOLL
Administrasjonsutvalget
Møtetid:
Sted:

05.04.2017 kl. 16.30 – 17.15
Ås kulturhus, Lille sal

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.
Møtende medlemmer:
Arbeidsgiverrepresentanter:
Ap:
Ivar Ekanger, Laila P. Nordsveen
H:
Egil A. Ørbeck
FrP:
Gro Haug
Arbeidstakerrepresentanter:
FF:
Eli Stokkebø
UDF
Audun Johannessen
(UDF: Utdanningsforbundet. FF: Fagforbundet avd. 278 Ås)

Møtende varamedlemmer:
MDG: Ingunn Bohmann
Sp:
Odd Rønningen
FF:
Anne Mari Borge
Forfall:
MDG: Erik Wegge Bergvik
Sp:
Marianne Røed
FF:
Astrid Svingen
Fra administrasjonene møtte:
Fung. rådmann/helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt,
førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,
organisasjons- og personalsjef Wenche Vedhugnes,
etatsjef for teknikk og miljø Nils Erik Pedersen og økonomisjef Emil Schmidt.
Møteprotokoll godkjent 06.04.2017
av leder Ivar Ekanger og nestleder Egil A. Ørbeck.
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Ås kommune
Informasjon fra rådmann
Rådhusplassen 29 – Status for prosess og arbeidstilsyn i lokalene Ås kommune leier
i andre, tredje og fjerde etasje.

Informasjon fra leder og eventuelt
Leder informerte om at Forhandlingsutvalget holdt drøftingsmøte 03.04.2017 med
arbeidstakerorganisasjonene om føringer for lønnsforhandlinger. Det planlegges nytt
møte 10.05.2017. Forhandlingene skjer i oktober 2017.

Administrasjonsutvalget 05.04.2017

Side 3 av 5

Ås kommune
Saker til behandling

ADM-5/17
Samlokalisering av kommunale tjenester i Ås sentrum
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 30.03.2017:
- Det igangsettes en utredning for etablering av bygg for lokalisering av kommunale
tjenester i og utenfor Ås sentrum.
- Ulike lokaliteter i og utenfor Ås sentrum vurderes. Det vurderes også et alternativ
med leie av lokaler.
- Det bevilges 250 000 kr til en utredning og det opprettes et eget
investeringsprosjekt som finansieres av ubundet investeringsfond.
- Det utredes samtidig samlokalisering av legene med virke i Ås sentralområde.
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 29.03.2017:
- Det igangsettes en mulighetsstudie for etablering av ett eller flere bygg for
samlokalisering av kommunale tjenester i Ås sentrum.
- Ulike lokaliteter i Ås sentrum vurderes. Det vurderes også et alternativ med leie
av lokaler.
- Det bevilges 250 000 kr til en mulighetsstudie og det opprettes et eget
investeringsprosjekt som finansieres av ubundet investeringsfond.
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 29.03.2017:
- Det igangsettes en mulighetsstudie for etablering av bygg for samlokalisering av
kommunale tjenester i Ås sentrum.
- Ulike lokaliteter i Ås sentrum vurderes. Det vurderes også et alternativ med leie
av lokaler.
- Det bevilges 250 000 kr til en mulighetsstudie, og det opprettes et eget
investeringsprosjekt som finansieres av ubundet investeringsfond.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes uttalelse/vedtak 28.03.2017:
- Det igangsettes et mulighetsstudie for etablering av et bygg for
samlokalisering av kommunale tjenester i Ås sentrum.
- Ulike lokaliteter i Ås sentrum vurderes. Det vurderes også et alternativ med
leie av lokaler.
- Det bevilges 250 000 kr til en mulighetsstudie og det opprettes et eget
investeringsprosjekt som finansieres av ubundet investeringsfond.
Rådet forutsetter at bygg og adkomst må være universelt utformet både av hensyn til
funksjonshemmede og andre målgrupper.
Eldrerådets vedtak 28.03.2017:
- Det igangsettes en mulighetsstudie for etablering av et bygg for samlokalisering
av kommunale tjenester i Ås.
- Ulike lokaliteter i Ås vurderes. Det vurderes også et alternativ med leie av lokaler.
- Det bevilges 250 000 kr til en mulighetsstudie og det opprettes et eget
investeringsprosjekt som finansieres av ubundet investeringsfond.
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Rådmannens innstilling 21.03.2017:
- Det igangsettes et mulighetsstudie for etablering av et bygg for samlokalisering av
kommunale tjenester i Ås sentrum.
- Ulike lokaliteter i Ås sentrum vurderes. Det vurderes også et alternativ med leie
av lokaler.
- Det bevilges 250 000 kr til en mulighetsstudie og det opprettes et eget
investeringsprosjekt som finansieres av ubundet investeringsfond.
Administrasjonsutvalgets behandling 05.04.2017:
Ivar Ekanger (Ap) fremmet forslag om HOK’s innstilling.
Egil Ørbeck (H) fremmet forslag om å stryke «sentrum» i HOK’s pkt. 1 og 2.
Votering:
Rådmannens innstilling uendret ble enstemmig nedstemt.
HOK’s innstilling pkt. 1 og 2 med H’s endring, ble tiltrådt 5-4 (2FF, UDF og 1Ap) ved
alternativ votering mot HOK’s innstilling pkt. 1 og 2.
HOK’s innstilling pkt.3 ble enstemmig tiltrådt.
Administrasjonsutvalgets innstilling 05.04.2017:
- Det igangsettes en mulighetsstudie for etablering av bygg for samlokalisering av
kommunale tjenester i Ås.
- Ulike lokaliteter i Ås vurderes. Det vurderes også et alternativ med leie av lokaler.
- Det bevilges 250 000 kr til en mulighetsstudie, og det opprettes et eget
investeringsprosjekt som finansieres av ubundet investeringsfond.

ADM-6/17
Utbygginger i helse og sosialsektoren i Ås kommune
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 29.03.2017:
Tilsvarer Administrasjonsutvalgets innstilling.
Administrasjonsutvalgets behandling 05.04.2017:
Gro Haug (FrP) fremmet forslag om alternativt pkt. 2:
Stillingen plasseres i prosjektavdelingen.
Votering:
HHS’ innstilling pkt. 1 ble enstemmig tiltrådt.
HHS’ innstilling pkt. 2 ble tiltrådt 7-2 (FrP, Sp) ved alternativ votering mot FrP’s
forslag.
HHS’ innstilling pkt. 3 ble enstemmig tiltrådt.
Administrasjonsutvalgets innstilling 05.04.2017:
1. Det opprettes en stilling/ressurs i helse og sosialetaten, tilsvarende oppvekst og
kulturetaten, for å kunne gjennomføre og følge opp utbygginger, ombygginger og
rehabilitering av sykehjem, boliger til funksjonshemmede, ulike kommunale
leiligheter og andre bygg til helse og sosialformål.
2. Stillingen / ressursen plasseres i driftsenheten i helse og sosialetaten.
3. Stillingen finansieres over byggeprosjektene.
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