
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 

 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal 08.12.2008 
 
FRA SAKSNR:  25/08 FRA KL: 10.30 

TIL SAKSNR: 25/08 TIL KL: 11.15 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9. 

 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
NSF:  Anne Gro Abrahamsen 

 

Forfall:  
A:  Eli Kolstad    

 

Møtende medlemmer:  
Arbeidsgiverrepresentanter: 
A:  Johan Alnes  

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:  Anne Mari Hojem Borge 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Per A. Kierulf, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær, 

Plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud og opplæringskonsulent Geir Løchsen. 

 
Diverse merknader:  
Møtet var innkalt ekstraordinært fordi møte etter reglene for skriftlig saksbehandling av sak 

24/08 ikke oppnådde enstemmighet, jf. kommuneloven § 30 nr. 2. 

 
 

Godkjent 08.12.08 av leder Johan Alnes og nestleder Håvard Steinsholt. 

 

Underskrifter: 

_____________________                  _____________________ 

 



Side 2 av 3 

SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
25/08 08/2757  

KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET  

- MIDLERTIDIG ANSETTELSE AV PROSJEKTMEDARBEIDER 

 

 

 

MELDINGSSAK I ADMINISTRASJONSUTVALGET 08.12.08  
- orientering fra ordfører og eventuelt 

 
Leder foreslo, og fikk tilslutning til, at neste møte i administrasjonsutvalget holdes  

torsdag 15. januar 2009 kl. 16.00 

i tråd med kommunestyrets/formannskapets vedtatte møteplan for 2009.  
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Utv.sak nr. 25/08  

KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET  
- MIDLERTIDIG ANSETTELSE AV PROSJEKTMEDARBEIDER 
 

Saken var lagt frem for administrasjonsutvalget etter reglene for møte ved skriftlig 

saksbehandling med frist 04.12.08, jf. kommunelovens § 30 nr. 2.  Avstemningen ble ikke 

enstemmig slik det kreves etter disse reglene for at vedtaket skal være gyldig. Saken ble derfor 

lagt frem for administrasjonsutvalget i møte der ordinære avstemningsregler gjelder. 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Det opprettes en midlertidig stilling som prosjektmedarbeider i 

kvalitetskommuneprogrammet. 

2. Stillingen søkes finansiert ved reduksjon i sykefravær som forutsatt i 

kvalitetskommuneprosjektet. Dette vil si en reduksjon av lønnsutgifter i 2009 på 

områdene barnehage, skole og pleie- og omsorgstjenester. 

3. Det søkes om midler til finansieringen av stillingen eksternt. 

 

Administrasjonsutvalgets behandling 08.12.2008: 
Rådmannen endret sin innstilling pkt. 3 ved å stryke "i tillegg" 

 

Administrasjonsutvalget drøftet seg frem til følgende omforente forslag:  

Se administrasjonsutvalgets vedtak. 

 

Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.  (8 stemmer) 

 
Administrasjonsutvalgets vedtak 08.12.2008: 
1. Det opprettes en midlertidig stilling i inntil ett år som prosjektmedarbeider i 

kvalitetskommuneprogrammet, innenfor en økonomisk ramme på kr. 250.000. 

2. Stillingen søkes finansiert ved reduksjon i sykefravær som forutsatt i 

kvalitetskommuneprosjektet. Dette vil si en reduksjon av lønnsutgifter i 2009 på områdene 

barnehage, skole og pleie- og omsorgstjenester. 

3. Det søkes om midler til finansieringen av stillingen eksternt. 

 

 

  


