
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Administrasjonsutvalget Moer sykehjem,  18.03.2010 
 møterom 1-3  
 
Fra ADM-sak:  4/10 Fra kl.: 16.00 
Til ADM-sak: 5/10 Til kl.: 17.05 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
NSF:  Bente C. Kristiansen 
 
Møtende medlemmer:  
Arbeidsgiverrepresentanter: 
A:  Johan Alnes og Eli Kolstad    
SV:  Håvard Steinsholt 
FrP:  Arne Hillestad 
H:  Egil Ørbeck    
Sp:  Marianne Røed 
Arbeidstakerrepresentanter: 
UDF  Roald Westre 
FF:  Eli Stokkebø 
(UDF: Utdanningsforbundet. NSF: Sykepleierforbundet. FF: Fagforbundet avd. 278 Ås) 
 
 
Møtende varamedlemmer:  
FF:  Astrid Svingen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Per A. Kierulf, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær, 
konsulent Geir Løchsen, organisasjons- og personalavdelingen, 
og plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud. 
 
Diverse merknader:  
 
 
 
Godkjent 19.03.2010 av leder Johan Alnes og nestleder Håvard Steinsholt. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 
ADM-sak Saksnr. Arkivkode 
Tittel 
 
4/10 06/2953 461   
KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET  
- SLUTTRAPPORT OG ANBEFALING OM VIDERE ARBEID 
 
5/10 10/561 033 &00  
DELEGERING TIL RÅDMANNEN  
- JUSTERING AV ÅS KOMMUNES REGLEMENTER  
 
 

REFERATSAKER TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET 18.03.2010 
Referatsakene ble tatt til orientering.  
 
 

INFORMASJON FRA RÅDMANNEN I 
ADMINISTRASJONSUTVALGET 18.03.2010 

 
1. Medarbeiderundersøkelsen (MUS) er gjennomført med høy svarprosent: 82%. 

Metoden er basert på skjema fra KS Effektiviseringsnettverkene; Måling av 
medarbeidertilfredshet. Rådmannen vil orientere mer når svarene er gjennomgått. 
 
Administrasjonsutvalget ønsker en orientering med spesifiserte tall. 
 

2. Rehabiliteringsarbeidene på kulturhuset er igangsatt. Det pågår en samarbeids-
prosess i forhold til de ansatte som har sine arbeidsplasser der. 

 
3. Sykefraværskonferanse holdes 21.04.2010, men ingen av administrasjons-

utvalgets medlemmer har anledning til å delta, hovedsakelig pga av nærings-
konferanse som holdes samme dag. 
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ADM-sak 4/10  
KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET  
- SLUTTRAPPORT OG ANBEFALING OM VIDERE ARBEID 
 
Rådmannens innstilling: 
• Administrasjonsutvalget slutter seg til anbefalingene i sluttrapporten datert  

1. februar 2010 om forslag til videre arbeid for å fremme god helse og redusert 
sykefravær blant ansatte i kommunen.  

• Forøvrig tar administrasjonsutvalget sluttrapporten til orientering.  
 
Administrasjonsutvalgets behandling 18.03.2010: 
Administrasjonsutvalget drøftet seg frem til følgende fellesforslag: 
I første kulepunkt endres "arbeid" til "samarbeid", og følgende tilføyes: 
Administrasjonsutvalget får seg forelagt en ny statusrapport om ett år. 
Det tilføyes et nytt punkt: 
Felles helseplan med målsettinger legges frem for administrasjonsutvalget som sak. 
 
Votering:  
Rådmannens innstilling med fellesforslagets endringer ble enstemmig vedtatt. 
 
Administrasjonsutvalgets vedtak 18.03.2010: 
1. Administrasjonsutvalget slutter seg til anbefalingene i sluttrapporten datert  

1. februar 2010 om forslag til videre samarbeid for å fremme god helse og 
redusert sykefravær blant ansatte i kommunen. Administrasjonsutvalget får seg 
forelagt en ny statusrapport om ett år. 

2. Felles helseplan med målsettinger legges frem for administrasjonsutvalget som 
sak. 

3. Forøvrig tar administrasjonsutvalget sluttrapporten til orientering.  
 
 
  
ADM-sak 5/10  
DELEGERING TIL RÅDMANNEN  
- JUSTERING AV ÅS KOMMUNES REGLEMENTER  
 
Rådmannens innstilling: 
I Ås kommunes reglementer endres følgende:  
 
1. Under pkt. 7.3 rådmannens myndighet som arbeidsgiver, endres tredje siste 

kulepunkt slik at det lyder: 
• innvilge permisjoner for alle ansatte i samsvar med permisjonsbestemmelsene 
 

2. Under pkt. 6.4.3 administrasjonsutvalgets myndighet endres første kulepunkt, 
nest siste strekpunkt slik at det lyder:  
- To stillinger i politisk sekretariat som har ansvar for formannskap og 

kommunestyre 
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3. Under 6.11.2 ordførers myndighet endres siste kulepunkt slik at det lyder:  

• Ordfører godkjenner stillingsbeskrivelser i de to stillingene i politisk sekretariat 
som administrasjonsutvalget har ansettelsesmyndigheten til, og prioriterer 
arbeidsoppgavene til disse stillingene. 

 
Administrasjonsutvalgets behandling 18.03.2010: 
Administrasjonsutvalget drøftet seg frem til en formuleringsendring pkt. 3. 
 
Marianne Røed (Sp) og Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Rådmannen kan gjøre nødvendige justeringer i reglementet ut fra endringer i 
lovverket. Dette rapporteres til det aktuelle organ. 
 
Votering:  
Rådmannens innstilling og fellesforslagene ble enstemmig tiltrådt. 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 18.03.2010: 
I Ås kommunes reglementer endres følgende:  
 
1. Under pkt. 7.3 rådmannens myndighet som arbeidsgiver, endres tredje siste 

kulepunkt slik at det lyder:  
• innvilge permisjoner for alle ansatte i samsvar med permisjonsbestemmelsene 

 
2. Under pkt. 6.4.3 administrasjonsutvalgets myndighet endres første kulepunkt, 

nest siste strekpunkt slik at det lyder:  
-  To stillinger i politisk sekretariat som har ansvar for formannskap og  
  kommunestyre 

 
3. Under 6.11.2 ordførers myndighet endres siste kulepunkt slik at det lyder:  

• Ordfører godkjenner stillingsbeskrivelser i de to stillingene i politisk sekretariat 
der administrasjonsutvalget har ansettelsesmyndighet. Ordfører prioriterer 
arbeidsoppgavene til disse stillingene. 

 
4.  Rådmannen kan gjøre nødvendige justeringer i reglementet ut fra endringer i 

lovverket. Dette rapporteres til det aktuelle organ. 
 


