
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 12/601-2 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Hovedutvalg for helse og sosial Ås rådhus, Store salong 15.03.2012 

 
Fra HS-sak: 6/12  Fra kl.: 18:30 
Til HS-sak: 7/12 Til kl.: 20:40 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
 
 

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

Møtende varamedlemmer:  
 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Helse-og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt 
Avd.leder v/Nav-Ås Geir Smolan 
Økonomisk rådgiver Hilde Kræmer Moe 
Veileder i Nav-Ås Ahmed Warsame 
Konsulent Jan Einbu 
 

Diverse merknader:  
 
 

 
Godkjent 16.03.2012 av leder Anne Odenmarck (A) og Torill Horgen (FrP). 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 

HS-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 

 
 
6/12 12/576 034 F30 &21  
OVERFLYTTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FRA OPPVEKST- OG 
KULTURETATEN TIL HELSE- OG SOSIALETATEN 
 
7/12 11/4133 G21 &13  
HØRING - FASTLEGEFORSKRIFTEN  
 
 
 
 

ORIENTERINGER: 

 Avdelingsleder i Nav, Geir Smolan, orienterte om kvalifiseringsprogrammet, 
arbeidstreningsgruppen og sosialhjelp. 

 

Orienteringer ved helse- og sosialsjef: 

 Samhandlingsreformen pr. dags dato. 

 Pilotprosjekt ved Moer sykehjem med utprøving av maskinell håndtering av 
legepreparater. 

 

Eventuelt: 

 Sak fremmes av administrasjonen om tilslutning til fylkeskommunal 
oppreisningsordning. 

 

REFERATSAKER: 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

DELEGERTE VEDTAK: 
Delegerte vedtak ble tatt til orientering.
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HS-sak 6/12  

OVERFLYTTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FRA OPPVEKST- OG 

KULTURETATEN TIL HELSE- OG SOSIALETATEN 

 

Rådmannens innstilling:  
1. Prosjektet enslige mindreårige flyktninger avsluttes 10.04.12.  
2. Ansvaret for prosjektets 5 enslige mindreåriges bo- og fritidstilbud overføres fra 

oppvekst- og kulturetaten til helse- og sosialetaten fra 10.04.12.  

 

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 15.03.2012: 
Dag Guttormsen (H) fremmet nytt punkt til rådmannens innstilling:  
3. De økonomiske konsekvensene ved vedtaket vises. 
 

Votering: 
Rådmannens innstilling med H´s tillegg, pkt 3 ble enstemmig vedtatt.  

 

Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 15.03.2012: 
1. Prosjektet enslige mindreårige flyktninger avsluttes 10.04.12.  
2. Ansvaret for prosjektets 5 enslige mindreåriges bo- og fritidstilbud overføres fra 

oppvekst- og kulturetaten til helse- og sosialetaten fra 10.04.12.  
3. De økonomiske konsekvensene ved vedtaket vises. 
 
 
 
 
 
 
  

HS-sak 7/12  

HØRING - FASTLEGEFORSKRIFTEN  
 

Rådmannens innstilling: 
Ås kommunes høringssvar på revidert fastlegeforskrift er som det fremkommer av 
denne sak. 
 

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 15.03.2012: 
KS-notat til høringen og innspill fra fastlegene i Ås var utsendt på epost til HHS- 
medlemmene før møtet. Eldrerådet ga enstemmig tilslutning til rådmannens 
innstilling. Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse i saken ble forelagt leder 
for hovedutvalget, jf. vedlegg til protokoll. 
 
Anne Odenmarck (A) fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 

 

 

Votering: 
Arbeiderpartiets endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
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Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 15.03.2012: 
1. Ås kommune er enig i at fastlegene er sentrale for å nå målene i  
samhandlingsreformen, og deler målene om å satse på forebygging, sikre kvaliteten 
på tjenestene i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 
 
2. Ås kommune er kjent med kritiske merknader til utkastet til forskrift fra en rekke 
hold når det gjelder detaljeringsgraden i forskriftsutkastet og forskriftens detaljstyring 
av legenes arbeidsdag. 
 
3. Ås kommune tilrår at departementet - før endelig forskrift fastsettes - drøfter 
utkastet i nært trekantsamarbeid mellom Departement, KS og Legeforeningen. Å 
detaljregulere en virksomhet i forskriftsform åpner for sanksjonsmuligheter det er 
vanskelig å leve med i allmennpraksis. En videreutvikling av fastlegeordningen må 
etter Ås kommunes oppfatning funderes på samarbeid og balanse mellom partene. 
 
4. Ås kommune er av den oppfatning at utkastet til forskrift vil velte nye kostnader 
over på kommunene. Ås kommune motsetter seg at staten vedtar nye merkostnader 
for kommunene med mindre kommunene kompenseres fullt ut for dette. 
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        VEDLEGG HHS-sak 7/12 

 



 Side 6 av 6 

 


