
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 

 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 25.11.2009 
 
FRA SAKSNR:  60/09 FRA KL: 19.00 
TIL SAKSNR: 66/09 TIL KL: 20.30 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33. 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A:       Kerstin Skar, Einride Berg, 
H:       Hilde Kristin Marås 
FrP:    Stein Erik Lundblad 
SV:     Karsten Nordal Hauken 
KrF:    Morten Lillemo, Torger Gillebo 
 
Møtende medlemmer:  
A:         Johan Alnes, Anne Odenmarck, Ivar Ekanger, Eli Kolstad, Bjørn Bråte, 

Wenche Jahrmann, Joar Solberg, Marija Tomac,  
H:         Egil Ørbeck, Gro Haug, Ole Fredrik Nordby, Beathe Lille 
FrP:      Arne Hillestad, Torill Horgen, Ove Haslie, Veronica H. Green  
Sp:       Marianne Røed, Odd Rønningen, Annett Michelsen 
SV:       Håvard Steinsholt, Saroj Pal, Hanne Marit Gran 
V:         Jorunn Nakken, Kjell Ivar Brynildsen, Ivar Magne Sæveraas 
 
Møtende varamedlemmer:  
A:        Tommy Skar, Grazyna Englund 
H:        Ulf Oppegård 
FrP:     Kjetil Barfelt 
Sp:      Kjell Andreas Tutturen 
SV:      Frode Gundersen 
KrF:     Grete Grindal Patil, Arve Skutlaberg 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Per A. Kierulf, formannskapssekretær Annette Grimnes, plan – og 
utviklingssjef Ellen Grepperud, teknisk sjef Arnt Øybekk, helse- og sosialsjef Marit 
Roxrud Leinhardt.  
 
Diverse merknader:  
Orienteringer fra Nordby skole om PALS.  
Ås brukerråd for utviklingshemmede presenterte seg og sine hjertesaker. 
Grazyna Englund tiltrådte møtet fra utv. sak 62/09. 
 
 
Godkjent 26.11.2009 av: Ordfører Johan Alnes(A) og varaordfører Marianne Røed (Sp). 
 
Underskrifter                        
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__________________ __________________________ 

 

SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel   
Utv. Sak 59/09 utgår. 
 
60/09 09/3013  
ÅS KOMMUNES INNTREDEN I FOLLO DISTRIKTSREVISJON  
 
61/09 09/3011  
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM BARNEVERNETS RAMMEVILKÅR  
 
62/09 09/2704  
TEMAPLAN FOR HELSE OG OMSORG 2009-2015  
 
63/09 08/2291  
ÅS KOMMUNES REGLEMENTER - REVIDERING 2009 ENDELIG BEHANDLING 
 
64/09 09/3026  
KULTURHUSET - FORPROSJEKT - UTVIDELSE AV KOSTNADSRAMME  
 
65/09 03/2221  
R-222 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR GRENSEVEIEN 12  
 
66/09 05/2530  
R-237 - REGULERINGSPLAN FOR NORDBYVEIEN  
 
 
REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRET 25.11.2009: 
 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
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Utv.sak nr. 60/09  
ÅS KOMMUNES INNTREDEN I FOLLO DISTRIKTSREVISJON  
 
Kontrollutvalgets innstilling 10.11.2009: 
1. Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til avtale om Ås kommunes inntreden i                       
     Follo distriktsrevisjon. 
2.  Kontrollutvalget foreslår at kommunestyret gjør følgende vedtak i saken: 
 

1. Kommunestyrets vedtak i sak 46/09 om deltakelse i Follo distriktsrevisjon 
oppheves. 

2. Ås kommune søker om å bli deltaker i FDR fra 1. juli 2010. 
3. FDR overtar som valgt revisor for Ås kommune fra 1. juli 2010. Jf. forskrift om 

revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. § 2.   
4. FDR står for revisjonen av kommunens årsregnskap for 2010. 
5. Kommunerevisor har ansvaret for revisjonen av regnskapet for 2009.  
6. Kommunerevisor har i 2010 også ansvaret for kontroll og attestasjon av de 

aktuelle kompensasjons- og tilskuddsordninger med frister før 30. juni 2010. 
Kommunerevisoren avgir en rapport til FDR om sitt arbeid på disse områdene 
pr. 30. juni dette året. 

7. Basert på tidligere års erfaring vil kommunerevisoren i første halvår prioritere 
regnskapene for 2009.  

8. Rådmannen bes ta initiativ for å avklare den framtidige revisjonsordningen for 
kirkens organisasjoner, legatene og andre utenom kommunen.  

9. FDR gjennomfører et forvaltningsrevisjonsprosjekt for Ås kommune i 2010., jf. 
FDRs vedtekter § 7.2 

10. Ås kommunes andel av driftskostnadene til FDR for 2010 settes til kr 655 000,-
. Jf. forutsetningene i punktene ovenfor. Andelen skal også dekke FDRs 
kostnader til forberedelse og planlegging av revisjonen for Ås. 

11. Eventuell bistand fra FDR i forbindelse med årsoppgjøret for 2009 og 
attestasjonsoppdrag samt annen bistand godtgjøres med kr 650,-+mva pr. 
time. 

12. Kommunestyret i Ås velger en observatør til styret for FDR med virkning fra 1. 
januar 2010. Follo distriktsrevisjon inviteres til kontrollutvalgsmøtene i Ås 
kommune med virkning fra samme dato.  

 
Kommunestyrets behandling 25.11.2009: 
Kontrollutvalgets leder Håkon Henriksen(H) orienterte.  
  
Votering: Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt med 32 stemmer.  
 
Kommunestyrets vedtak 25.11.2009: 

1. Kommunestyrets vedtak i sak 46/09 om deltakelse i Follo distriktsrevisjon 
oppheves. 

2. Ås kommune søker om å bli deltaker i FDR fra 1. juli 2010. 
3. FDR overtar som valgt revisor for Ås kommune fra 1. juli 2010. Jf. forskrift om 

revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. § 2.   
4. FDR står for revisjonen av kommunens årsregnskap for 2010. 
5. Kommunerevisor har ansvaret for revisjonen av regnskapet for 2009.  
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6. Kommunerevisor har i 2010 også ansvaret for kontroll og attestasjon av de 
aktuelle kompensasjons- og tilskuddsordninger med frister før 30. juni 2010. 
Kommunerevisoren avgir en rapport til FDR om sitt arbeid på disse områdene 
pr. 30. juni dette året. 

7. Basert på tidligere års erfaring vil kommunerevisoren i første halvår prioritere 
regnskapene for 2009.  

8. Rådmannen bes ta initiativ for å avklare den framtidige revisjonsordningen for 
kirkens organisasjoner, legatene og andre utenom kommunen.  

9. FDR gjennomfører et forvaltningsrevisjonsprosjekt for Ås kommune i 2010., jf. 
FDRs vedtekter § 7.2 

10. Ås kommunes andel av driftskostnadene til FDR for 2010 settes til kr 655 000,-
. Jf. forutsetningene i punktene ovenfor. Andelen skal også dekke FDRs 
kostnader til forberedelse og planlegging av revisjonen for Ås. 

11. Eventuell bistand fra FDR i forbindelse med årsoppgjøret for 2009 og 
attestasjonsoppdrag samt annen bistand godtgjøres med kr 650,-+mva pr. 
time. 

12. Kommunestyret i Ås velger en observatør til styret for FDR med virkning fra 1. 
januar 2010. Follo distriktsrevisjon inviteres til kontrollutvalgsmøtene i Ås 
kommune med virkning fra samme dato.  

 
 
  
Utv.sak nr. 61/09  
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM BARNEVERNETS RAMMEVILKÅR  
 
Kontrollutvalgets innstilling 10.11.2009: 
1. Kommestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om Barnevernets    
       rammevilkår til etterretning. 
 2.   Kommunestyret slutter seg til rapportens anbefalinger. Rådmannen bes  
       følge opp anbefalingene og rapportere tilbake til kontrollutvalget innen tre     
       måneder.  
 
Kommunestyrets behandling 25.11.2009: 
Anne Odenmarcks(A) ønske om at de 9 punktene med anbefalinger i rapporten (side 
64) følger vedtaket ble tilsluttet enstemmig.  
 
Votering: Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt med 32 stemmer. 
 
Kommunestyrets vedtak 25.11.2009: 
1. Kommestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om Barnevernets    
       rammevilkår til etterretning. 
2. Kommunestyret slutter seg til rapportens anbefalinger: 

1. Det bør innarbeides en beskrivelse av hvordan tjenesten er organisert i 
prosessbeskrivelsen for barnevernstjenesten. Stillingsbeskrivelser, 
fullmaktsoversikter og kommunens delegasjonsreglement bør oppdateres.  

2. Brukerundersøkelser som gjennomføres av barneverntjenesten, kan med 
fordel i større grad innrettes mot å frembringe erfaringer som kan brukes for å 
forbedre tjenesten. Barneverntjenesten bør også systematisere alle 
henvendelser og erfaringer som grunnlag for forbedringstiltak.  
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3. Barneverntjenesten bør gjennomføre en risikoanalyse for å identifisere 
områder hvor det er fare for svikt eller mangler på oppfyllelse av 
myndighetskrav.  

4. Barneverntjenesten bør ha et system som registrere avvik fra egne ansatte. 
Kommunen bør påse at registrerte avvik blir lukket i tråd med fastsatte 
prosedyrer.     

5. Kommunen bør påse at undersøkelsessaker blir avsluttet innenfor lovpålagte 
frister. Det bør videre følges opp at den halvårlige innrapporteringen til 
Fylkesmannen, er korrekt. 

6. Barneverntjenesten bør påse at dokumentasjonen i saksmappene er iht. de 
retningslinjer som er fastsatt. 

7. Barneverntjenesten bør utarbeide faktureringsrutiner knyttet til refusjoner fra 
foreldre i de sakene hvor foreldre skal betale direkte til kommunen.  

8. Barneverntjenesten bør utarbeide en sjekkliste i forbindelse med inngåelse av 
avtaler med barnevernsinstitusjoner via BUFEATAT. 

9. Barneverntjenesten bør i forbindelse med tertialrapporteringene foreta en 
periodisering av inntekter og kostnader. 

Rådmannen bes følge opp anbefalingene og rapportere tilbake til kontrollutvalget 
innen tre måneder.  

 
 
  
Utv.sak nr. 62/09  
TEMAPLAN FOR HELSE OG OMSORG 2009-2015  
 
Formannskapets innstilling 28.10.2009:  
Tilsvarer kommunestyrets vedtak.  
 
Kommunestyrets behandling 25.11.2009: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 25.11.2009: 
1. Ås kommune vedtar temaplan for helse og omsorg 2009-2015. 
2. De enkelte tiltak i planen søkes innpasset i handlingsprogram / økonomiplan og 

budsjetter ved de årlige rulleringer og behandlinger. 
3. Fysisk og kulturell aktivitet inngår som sentrale forebyggende tiltak. Disse 

områdene konkretiseres i oppfølgingen av temaplanen. 
 
  
Utv.sak nr. 63/09  
ÅS KOMMUNES REGLEMENTER - REVIDERING 2009 ENDELIG BEHANDLING 
 
Formannskapets innstilling 11.11.2009: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak.  
 
Kommunestyrets behandling 25.11.2009: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Kommunestyrets vedtak 25.11.2009: 
Ås kommunes reglementer vedtas i samsvar med vedlegg 1 datert 24.09.2009 med 
følgende endringer: 
 
1. Side 3, punkt 1 innledningens første avsnitt endres slik at det lyder: 

Reglementene gir oversikt over ansvars- og myndighetsfordelingen i Ås 
kommune. I dette dokumentet blir myndighet delegert fra kommunestyret til 
ordfører, rådmann, formannskap, hovedutvalg og andre utvalg i henhold til Lov om 
kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107, særlover og 
forskrifter utgått fra lov. 
 

2. Side 6 punkt 4.2, tredje siste kulepunkt endres til: 
Behandle og avgjøre saker vedrørende interkommunalt samarbeid, 
interkommunale selskaper og aksjeselskaper. 
 

3. Side 8 etter punkt 4.2.2, tilføyes nytt punkt: 
Lov av 29. januar 1999 om interkommunale selskaper: 
§ 4  Vedta selskapsavtale og eventuelle endringer i denne. 
§ 6  Oppnevne representantskapsmedlem med vara. 
§ 32  Vedta oppløsning av selskapet. 

 
4. Side 12 under pkt. 6.1.1. tiføyes et nytt kulepunkt: 

Ivareta kommunens ansvar etter Opplæringslova kapittel 13, i hovedsak § 13-10. 
 

5. Side 21 punkt 6.7.2 Fase 4: 
Siste setning, "Plankomiteens arbeid avsluttes, forutsatt at prosjektet gjennom-
føres innenfor tildelte rammer", strykes. 
 

6. Side 21 punkt 6.7.2 Fase 5, kulepunkt 3 tilføyes "Plankomiteen og" slik at det 
lyder:  
Plankomiteen og formannskapet holdes løpende orientert om fremdrift og 
økonomi. 

 
7. Side 25, punkt 6.11.2, nytt siste punkt:  

Når ordfører på vegne av formannskapet gir gaver av økonomisk verdi skal dette 
refereres i førstkommende møte. 

 
8. Side 32, nytt nest siste punkt etter "kunngjøringsfrist": 

I viktige saker som budsjett, økonomiplan, handlingsprogram, kommuneplan, 
årsmelding og andre saker med stor dokumentasjonsmengde skal sakspapirene 
sendes ut minst 14 dager før politisk behandling. 

 
9. Side 50, punkt 11.11.1 endres til: 

Ordføreren gis gratis mobiltelefon og bredbåndsdekning. 
"Ordføreren gis dekning av hel abonnementsavgift og kr 1200 pr. år" utgår. 
 

10.  Side 50, punkt 11.13.2, punktet skal lyde: 
Det kan refunderes inntil kr 100,- per time og maksimum kr 800,- per dag. 
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11. Side 50, punkt 11.14 endres i samsvar med vedtak i K-sak 54/09 til:  
Kommunalt tilskudd til folkevalgte grupper i kommunestyret 
1. Samlet kommunal støtte til de folkevalgte gruppene i kommunestyret 

budsjetteres med 27 % av ordførers godtgjørelse. 
2. Støtten fordeles med 20 % til grunnstøtte og 80 % til stemmestøtte. 
3. Stemmestøtten gis med et likt kronebeløp per stemme til de partier som får 

grunnstøtte ved siste kommunestyrevalg. 
 
 
  
Utv.sak nr. 64/09  
KULTURHUSET - FORPROSJEKT - UTVIDELSE AV KOSTNADSRAMME  
 
Formannskapets vedtak 11.11.2009 – mindretallsanket til  
kommunestyret 25.11.2009: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak.  
 
Kommunestyrets behandling 25.11.2009: 
Egil Ørbeck(H) fremmet følgende forslag som tillegg til rådmannens innstilling: 
Plan for kulturhuset legges frem til politisk behandling før….. 
 
Kjetil Barfelt(FrP) fremmet følgende forslag: 
Kommunestyret inviterer Brannsjefen til befaring i forbindelse med førstkommende 
møte. 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble vedtatt 23-10(5H,5FrP) 
Høyres forslag ble nedstemt 23-10(5H,5FrP) 
FrP’s forslag ble nedstemt 23-10(5H,5FrP) 
 
Kommunestyrets vedtak 25.11.2009: 
Plankomiteen fortsetter sitt arbeid med å utarbeide anbudsbeskrivelser for 
brannsikring av kulturhuset. 
 
  
Utv.sak nr. 65/09  
R-222 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR GRENSEVEIEN 12  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 15.10.2009: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak.  
 

Kommunestyrets behandling 25.11.2009: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 25.11.2009: 
1. Under henvisning til saksutredningen og i medhold av § 30 i plan- og 

bygningslovens av 1985, jfr. §§ 27- 2 og 28- 2, godkjenner Ås kommune privat 
forslag til endret reguleringsplan for Grenseveien 12, som vist på kart datert 
04.11.2008, med reguleringsbestemmelser, datert 04.11.2008, revidert 
05.10.2009. 
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2. Det forutsettes for byggesaken at bygningene mot vest holdes i to etasjer.  
 
  
Utv.sak nr. 66/09  
R-237 - REGULERINGSPLAN FOR NORDBYVEIEN  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 12.11.2009:  
Tilsvarer kommunestyrets vedtak.  
 
Kommunestyrets behandling 25.11.2009: 
Votering: Hovedutvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 25.11.2009: 
Under henvisning til saksutredningen og i medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven 
av 1985 godkjenner Ås kommune forslag til reguleringsplan for del av Nordbyveien, 
som vist på kart datert 01.11.2006, revidert 07.09.2009, med 
reguleringsbestemmelser, datert 21.05.2007, revidert 07.09.2009. 
 
Ap’s forslag følger saken: 
Kommunen må sørge for å ha mulighet til ekstra parkeringsareal eventuelt på 
vestsiden av Granheimtunet. Hvis det skal skje en utvidelse av Granheimtunet en 
gang i fremtiden, kan det være ønskelig. Dette søkes innarbeidet i kommuneplanen. 
 
 
 
 
  
 


