ÅS KOMMUNE

PROTOKOLL
STYRE/RÅD/UTVALG
Administrasjonsutvalget

MØTESTED
Ås kulturhus, Lille sal

Fra ADM-sak: 4/13
Til ADM-sak: 6/13

Fra kl.: 16:30
Til kl.: 17.35

MØTEDATO
13.03.2013

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.
Forfall var meldt fra følgende medlemmer:
H:
Egil Ørbeck
FF:
Eli Stokkebø
NSF:
Gitte Wallberg
Møtende medlemmer:
Arbeidsgiverrepresentanter:
A:
Johan Alnes, Anne Odenmarck
Sp:
Odd Rønningen
SV:
Saroj Pal
H:
Gro Haug
Arbeidstakerrepresentanter:
UDF
Roald Westre
(UDF: Utdanningsforbundet. NSF: Sykepleierforbundet. FF: Fagforbundet avd. 278 Ås)

Møtende varamedlemmer:
H:
Sverre Strand Teigen
FF:
Astrid Svingen
NSF:
Anne Mari Hojem Borge
Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,
organisasjons- og personalsjef Wenche Vedhugnes,
helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad
og teknisk sjef Arnt Øybekk.
Diverse merknader:
ADM-sak 6/13 var sendt ut som tilleggssak 11.03.2013.
Sakene ble behandlet i oppsatt rekkefølge etter informasjon fra rådmannen.
Odd Rønningen ledet møtet under punktet informasjon fra rådmannen frem til kl.
16.45. Johan Alnes kom kl.16.40.
Godkjent 14.03.2013 av leder Johan Alnes og nestleder Odd Rønningen.
Underskrifter:
__________________________

Saksnr. 13/621-4

__________________________

SAKSLISTE
ADM-sak
TITTEL

Saksnr.

Arkivkode

4/13
12/3080
A30
OPPRETTELSE AV NY SEKRETÆRSTILLING - KULTURSKOLEN
5/13
13/498
C60
FLYTTING AV NORDBY BIBLIOTEKFILIAL TIL VINTERBROSENTERET
6/13
11/3255
145 &30
BARNEHAGEBEHOVSPLANEN
- BEHOV FOR NYE BARNEHAGEPLASSER FRA 01.08.2013

REFERATSAKER TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET 13.03.2013
Referatsakene ble tatt til orientering.
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INFORMASJON FRA RÅDMANNEN I
ADMINISTRASJONSUTVALGET 13.03.2013
1. Arbeidsgiverpolitikk. Organisasjons- og personalsjefen orienterte om status.
Følgende ble delt ut og vil bli lagt på iPadene under dagens møte:
 Internt arbeidsdokument – orientering/drøfting av videre prosess.
 Enhetslederforum 06.03.2013 - Oppsummering av tilbakemeldingene.
 Oppsummering - tilbakemeldinger fra enhetene på spørsmålene - februar
2013:
o Hvorfor jobber du i Ås kommune?
o Hvilke kvaliteter/fortrinn har min arbeidsplass?
Administrasjonsutvalgets behandling: Arbeidsgiverpolitikk drøftes på neste møte.
2. Rådmannen informerte om nye elektroniske løsninger som tas i bruk. Informasjon
vil bli lagt på Ås kommunes hjemmeside. Det gjelder:
Kart på nettbrett og mobil
Kommunene i Follo har nå tilrettelagt sine kartdata for nettbrett i app-en.
Løsningen er et resultat av samarbeid innenfor kart og geodata i Follo.
Kommunekart levert av Norkart as.
Kommunekart retter seg mot et bredt spekter av brukergrupper som er utstyrt med
nettbrett eller smarttelefon: innbyggere, politikere, saksbehandlere, feltarbeidere.
Det inneholder ruteplanlegger, grunnkart, ortofoto, eiendommer, kommuneplaner,
reguleringsplaner og planregister med plandokumenter. App-en kan lastes ned
gratis.
Oppad foreldreweb og Oppad elevweb.
Oppad er kommunenes skoleadministrasjonssystem.
Foresatte får tilgang til kontaktinformasjon, terminkarakterer, registrerte
merknader ført av lærere, registrert fravær og vurderingsnotat.
Løsningen benytter pålogging via ID porten. All brukeradministrasjon på
foreldreweb gjøres gjennom den nasjonale ID porten, noe som fjerner
kommunens behov for å administrere brukernavn og passord. Løsningen støtter
også BankID. Ås kommune er først ute med å ta denne løsningen i bruk.
Mobilskole:
Ås skolene ønsker stadig å forbedre kommunikasjonen mellom skolen og
hjemmet. Nå innfører vi bruk av SMS for å kunne kommunisere raskere og mer
effektivt. Ordningen erstatter ikke annen kommunikasjon og e-post, men er et
godt alternativ for hastemeldinger.
 Send melding når barnet ditt er sykt
 Motta viktige påminnelser og endringer fra skolen
 Skolen sender varslings-SMS ved uforutsette hendelser, dette spesielt med
henblikk på beredskap.
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ADM-sak 4/13
OPPRETTELSE AV NY SEKRETÆRSTILLING - KULTURSKOLEN
Rådmannens innstilling:
1. 60 % konsulentstilling omgjøres til 60 % avdelingslederstilling.
2. Det opprettes en 100 % sekretærstilling fra 1.8.13.
Administrasjonsutvalgets behandling 13.03.2013:
Johan Alnes (A) fremmet forslag om følgende tillegg:
Utgiftene dekkes innenfor kulturskolens budsjett.
Votering: Rådmannens innstilling med Ap’s tillegg ble enstemmig tiltrådt.
Administrasjonsutvalgets innstilling 13.03.2013:
1. 60 % konsulentstilling omgjøres til 60 % avdelingslederstilling.
2. Det opprettes en 100 % sekretærstilling fra 1.8.13.
3. Utgiftene dekkes innenfor kulturskolens budsjett.

ADM-sak 5/13
FLYTTING AV NORDBY BIBLIOTEKFILIAL TIL VINTERBROSENTERET
Rådmannens innstilling:
1. Nordby filial flyttes til Vinterbrosenteret.
2. Driftsutgiftene til Nordby filial økes med kr 260.000 på årsbasis. Økningen for
2013 vil være kr 230.000.
3. Det opprettes 100 % bibliotekarstillinger i Nordby filial med virkning fra 1.8.13.
Kostnaden for 2013 vil være kr 250.000. På årsbasis vil økningen være
kr 600.000.
4. Investeringsmidlene på kr 250.000 brukes til kabling med fiberkabel, møbler og
utstyr samt hjelp til konvertering til selvbetjening.
5. Flytting foretas av flyttebyrå innenfor en kostnadsramme på 35 000. De
resterende midler, kr 15.000 som er satt av til flytting føres over til
investeringsmidler.
6. Plan for 2013 for styrking av skolebibliotek godkjennes.
Administrasjonsutvalgets behandling 13.03.2013:
Johan Alnes (A) fremmet forslag om følgende tilleggspunkt:
Økte kostnader for 2013 dekkes av overskuddet for 2012.
Saroj Pal (SV) fremmet følgende alternative forslag:
1. Bevilgningene til hovedbiblioteket må opprettholdes minst på dagens nivå.
2. Nordby filial finansieres av friske midler.
Votering:
SV’s forslag ble nedstemt 8-1 (SV).
Rådmannens innstilling ble tiltrådt 7-2 (H).
Ap’s tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt.
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Administrasjonsutvalgets innstilling 13.03.2013:
1. Nordby filial flyttes til Vinterbrosenteret.
2. Driftsutgiftene til Nordby filial økes med kr 260.000 på årsbasis. Økningen for
2013 vil være kr 230.000.
3. Det opprettes 100 % bibliotekarstillinger i Nordby filial med virkning fra 1.8.13.
Kostnaden for 2013 vil være kr 250.000. På årsbasis vil økningen være
kr 600.000.
4. Investeringsmidlene på kr 250.000 brukes til kabling med fiberkabel, møbler og
utstyr samt hjelp til konvertering til selvbetjening.
5. Flytting foretas av flyttebyrå innenfor en kostnadsramme på 35 000. De
resterende midler, kr 15.000 som er satt av til flytting føres over til
investeringsmidler.
6. Plan for 2013 for styrking av skolebibliotek godkjennes.
7. Økte kostnader for 2013 dekkes av overskuddet for 2012.

ADM-sak 6/13
BARNEHAGEBEHOVSPLANEN
- BEHOV FOR NYE BARNEHAGEPLASSER FRA 01.08.2013
Rådmannens innstilling:
1. Det opprettes 83 nye barnehageplasser i midlertidige lokaler
 Sfo lokalene ved Brønnerud skole, 25 plasser fra august 2013
 Det gule huset ved Nordbyskole, 20 plasser fra august 2013
 Personallokalene til Solbergtunet barnehage, 14 plasser fra august 2013
 Skolehusveien 1-3, 24 plasser fra januar 2014
2. Det opprettes:
 4 x 100 % pedagogstillinger
 5 x 100 % assistentstilling
 50 % sekretærstilling til Togrenda barnehage
 50 % renholdstilling
 100 % midlertidig prosjektstilling til teknisk etat i 6 måneder
3. Det bevilges kr 3.900.000 til investeringsutgifter totalt
4. Det bevilges kr 2.400.000 til driftsutgifter for alle enheter
Administrasjonsutvalgets behandling 13.03.2013:
Johan Alnes (A) fremmet forslag om følgende tilleggspunkt:
Økte kostnader for 2013 dekkes av overskuddet for 2012.
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.
Ap’s tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt.
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Administrasjonsutvalgets innstilling 13.03.2013:
1. Det opprettes 83 nye barnehageplasser i midlertidige lokaler
 Sfo lokalene ved Brønnerud skole, 25 plasser fra august 2013
 Det gule huset ved Nordbyskole, 20 plasser fra august 2013
 Personallokalene til Solbergtunet barnehage, 14 plasser fra august 2013
 Skolehusveien 1-3, 24 plasser fra januar 2014
2. Det opprettes:
 4 x 100 % pedagogstillinger
 5 x 100 % assistentstilling
 50 % sekretærstilling til Togrenda barnehage
 50 % renholdstilling
 100 % midlertidig prosjektstilling til teknisk etat i 6 måneder
3. Det bevilges kr 3.900.000 til investeringsutgifter totalt
4. Det bevilges kr 2.400.000 til driftsutgifter for alle enheter
5. Økte kostnader for 2013 dekkes av overskuddet for 2012.
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