
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Kommunestyret Moer sykehjem, 1 etg.  03.02.2010 
 
Fra K-sak:  1/10 Fra kl.: 19.00 
Til K-sak: 6/10 Til kl.: 20.15 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 32 av 33. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A: Bjørn Bråte 
FrP: Arne Hillestad og Stein Erik Lundblad 
Sp: Annett Michelsen og Ann-Karin Sneis (forhindret pga. trafikkstans) 
V: Jorunn Nakken 
 
Møtende medlemmer:  
A: Johan Alnes, Anne Odenmarck, Ivar Ekanger, Eli Kolstad, Wenche Jahrmann, 
 Einride Berg, Joar Solberg, Kerstin Skar og Tommy Skar 
H: Egil Ørbeck, Hilde Kristin Eide Marås, Gro Haug, Ole Fredrik Nordby og 
 Beathe Lille 
FrP: Torill Horgen, Ove Haslie og Veronica Green 
Sp: Marianne Røed og Odd Rønningen 
SV: Håvard Steinsholt, Saroj Pal, Karsten Hauken og Hanne Marit Gran 
V: Kjell Ivar Brynildsen og Ivar Magne Sæveraas 
KrF: Morten Lillemo og Torger Gillebo 
 
Møtende varamedlemmer:  
A: Bonsak Hammeraas 
FrP: Eli Lerheim og Kjetil Barfelt 
Sp: Leif Sundheim 
V: Eirik Nordhagen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Per A. Kierulf, konsulent/sekretær Jeanette Karlsen, helse- og sosialsjef 
Marit R. Leinhardt, teknisk sjef Arnt Øybekk og service- og kommunikasjonssjef 
Thora Bakka. 
 
Diverse merknader:  
 
 
 
Godkjent 05.02.2010 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 
K-sak Saksnr. Arkivkode 
Tittel 
 
1/10 05/1181 REG R-233  
R-233 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 
BREIVOLL  
 
2/10 10/2 G00   
PROSJEKT- SAMHANDLINGSREFORMEN ST. MELD. 47  
 
3/10 10/71 V60   
FORSLAG TIL VERNEHJEMMEL I JORDLOVEN  
 
4/10 10/201 153   
REGNSKAP 2009 - KONSEKVENSER FOR BUDSJETT 2010  
 
5/10 09/3097 033   
FRITAK OG NYVALG I KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE  
 
6/10 10/91 G00 &13  
INVITASJON TIL Å FORESLÅ KANDIDATER VED OPPNEVNING AV NYE STYRER 
I HELSEFORETAKENE I HELSE SØR-ØST I APRIL 2010 
 
 
 
 

REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRET 03.02.2010 
Referatsakene ble tatt til orientering.
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K-sak 1/10  
R-233 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 
BREIVOLL  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 17.12.2009: 
 
I medhold av plan- og bygningsloven av 1985, § 27-2, pkt. 1, godkjenner Ås 
kommune forslag til reguleringsplan for Breivoll, som vist på kart datert 25.02.2008, 
sist revidert av HTM i møte 12.02.2009, med reguleringsbestemmelser datert 
25.02.2008, sist revidert av HTM i møte 12.02.2009. 
 
Følgende endringer innføres i reguleringsbestemmelsene: 
a) Pkt. 4, tillegg i 1. avsnitt, 2. setning: (…) unntatt anlegg det redegjøres i 

skjøtselsplan. 
b) Pkt. 4, tillegg i 1. avsnitt, siste setning: Dagens (…). 
c) Pkt. 4, endring i 2. avsnitt, Skjøtselsplanen skal inneholde: 

- En parkfaglig, kulturminnefaglig og naturfaglig beskrivelse av området. 
- En beskrivelse av dagens bruk og trusler. 
- Tilrettelegging for ferdsel og friluftsliv. Tiltak som skal sikre mangfoldet av 

plante- og dyreliv, redusert forurensning, forsøpling, gode vann- og 
bunnforholdskvaliteter. 

- Anvise arealer og bestemmelser for atkomstanlegg, anlegg for ballspill, 
akseptable strandarealer for sandpåfylling m.v. 

d) Pkt. 6.0, endring i 2. avsnitt, Skjøtselsplanen skal inneholde: 
- En landskapsfaglig, naturfaglig og kulturminnefaglig beskrivelse av området. 
- En beskrivelse av dagens bruk og trusler. 
- Tiltak som skal ivareta mangfoldet av vegetasjon og dyreliv, geologiske og 

kulturhistoriske verdier samt tilrettelegging for ferdsel og friluftsliv. 
e) Pkt. 6.1, tillegg i 1. avsnitt: (…). I tråd med skjøtselsplan kan gangstier utbedres 

og eventuelt justeres. I tråd med skjøtselsplan kan gangsti fra toalettanlegg forbi 
P2 anlegges. 

f) Pkt. 6.1, endring i 2. avsnitt, Skjøtselsplanen skal inneholde: 
- En landskapsfaglig, naturfaglig og kulturminnefaglig beskrivelse av området. 
- En beskrivelse av dagens bruk og trusler. 
- Tiltak som skal ivareta mangfoldet av vegetasjon og dyreliv, geologiske og 

kulturhistoriske verdier samt tilrettelegging for ferdsel og friluftsliv. 
 
Kommunestyrets behandling 03.02.2010: 
Kommunestyret fikk utdelt Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan 
for Breivoll (alternativ 2), revidert etter behandling i hovedutvalg for teknikk og miljø 
17.12.2009. 
 
Joar Solberg (A) fremmet følgende endringer i reguleringsbestemmelsene: 

• 1.0 Byggeområdet endres fra ”område for allmennyttige formål” til ”offentlig 
formål”. 

• 2.0 c. En gjenoppbygd låve tillates utvidet med inntil 6 meter på østsiden 
(maksimal bredde på 18.5 meter) 

 



Side 4 av 9 

Ivar M. Sæveraas (V) fremmet alternativ 1 fra innstilling til hovedutvalg for teknikk og 
miljø 17.12.2009: 
I medhold av plan- og bygningsloven av 1985, § 27-2, pkt. 1, godkjenner Ås 
kommune forslag til reguleringsplan for Breivoll, som vist på kart datert 25.02.2008, 
sist revidert 01.12.2009, med reguleringsbestemmelser datert 25.02.2008, sist 
revidert 19.01.2009. 
 
Votering: (32 stemmer) 
V’s alternative forslag ble nedstemt 30-2 (2V) 
Innstillingen med Ap’s forslag første kulepunkt ble enstemmig vedtatt 
Ap’s forslag andre kulepunkt ble enstemmig vedtatt  
 
Kommunestyrets vedtak 03.02.2010: 
I medhold av plan- og bygningsloven av 1985, § 27-2, pkt. 1, godkjenner Ås 
kommune forslag til reguleringsplan for Breivoll, som vist på kart datert 25.02.2008, 
sist revidert av HTM i møte 12.02.2009, med reguleringsbestemmelser datert 
25.02.2008, sist revidert av HTM i møte 12.02.2009 med følgende endringer: 
• Pkt. 4, tillegg i 1. avsnitt, 2. setning: (…) unntatt anlegg det redegjøres i 

skjøtselsplan. 
• Pkt. 4, tillegg i 1. avsnitt, siste setning: Dagens (…). 
• Pkt. 4, endring i 2. avsnitt, Skjøtselsplanen skal inneholde: 

- En parkfaglig, kulturminnefaglig og naturfaglig beskrivelse av området. 
- En beskrivelse av dagens bruk og trusler. 
- Tilrettelegging for ferdsel og friluftsliv. Tiltak som skal sikre mangfoldet av 

plante- og dyreliv, redusert forurensning, forsøpling, gode vann- og 
bunnforholdskvaliteter. 

- Anvise arealer og bestemmelser for atkomstanlegg, anlegg for ballspill, 
akseptable strandarealer for sandpåfylling m.v. 

• Pkt. 6.0, endring i 2. avsnitt, Skjøtselsplanen skal inneholde: 
- En landskapsfaglig, naturfaglig og kulturminnefaglig beskrivelse av området. 
- En beskrivelse av dagens bruk og trusler. 
- Tiltak som skal ivareta mangfoldet av vegetasjon og dyreliv, geologiske og 

kulturhistoriske verdier samt tilrettelegging for ferdsel og friluftsliv. 
• Pkt. 6.1, tillegg i 1. avsnitt: (…). I tråd med skjøtselsplan kan gangstier utbedres 

og eventuelt justeres. I tråd med skjøtselsplan kan gangsti fra toalettanlegg forbi 
P2 anlegges. 

• Pkt. 6.1, endring i 2. avsnitt, Skjøtselsplanen skal inneholde: 
- En landskapsfaglig, naturfaglig og kulturminnefaglig beskrivelse av området. 
- En beskrivelse av dagens bruk og trusler. 
- Tiltak som skal ivareta mangfoldet av vegetasjon og dyreliv, geologiske og 

kulturhistoriske verdier samt tilrettelegging for ferdsel og friluftsliv. 
• 1.0 Byggeområdet endres fra ”område for allmennyttige formål” til ”offentlig 

formål”. 
• 2.0 c. En gjenoppbygd låve tillates utvidet med inntil 6 meter på østsiden 

(maksimal bredde på 18.5 meter) 
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K-sak 2/10  
PROSJEKT- SAMHANDLINGSREFORMEN ST. MELD. 47  
 
Formannskapets innstilling 03.02.2010:  
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 03.02.2010: 
Votering: (32 stemmer) 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt  
 
Kommunestyrets vedtak 03.02.2010: 
Prosjektplanen tas til orientering. 
 
KrF’s forslag i behandling i hovedutvalg for helse og sosial 20.01.2010 følger saken: 

• I det videre arbeid med samhandlingsreformen er det som viktig at 
lokalpolitikere og fagpersoner blir tatt med i prosessen. 

• Det foreslås at forebygging blir mer vektlagt noe som også bør drøftes på 
regionsnivå som for eksempel i Follorådet. 

 
 
  
K-sak 3/10  
FORSLAG TIL VERNEHJEMMEL I JORDLOVEN  
 
Formannskapets vedtak 20.01.2010 – mindretallsanket til kommunestyret: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 03.02.2010: 
Ivar Ekanger (A) fratrådte som inhabil under behandling av saken i henhold til 
kommunelovens § 40 nr. 4. 
 
Hanne Marit Gran (SV) fremmet følgende alternativ forslag til formannskapets 
innstilling: 
a) Kommunestyret sender høringsuttalelse til Landbruks- og matdepartementet: 

Ås kommune er en presset kommune og ser at det er behov for å verne om dyrka 
mark i framtiden. Kommunestyret mener derfor at det er behov for hjemmel for 
varig vern av dyrka mark i jordloven, og ønsker derfor forslag til vernehjemmel i 
jordloven blir vedtatt 

b) Kommunestyret ber uttalelse/brev som er sendt 22.01.2010 blir trukket tilbake. 
 
Votering: (31 stemmer) 
Formannskapets vedtak ble vedtatt 20-11 (3Sp, 4SV, 3V, 1KrF) ved alternativ 
votering mot SV’s forslag 
 
Kommunestyrets vedtak 03.02.2010: 
1. Kommunestyret mener at det ikke er behov for en hjemmel for varig vern av dyrka 

mark i jordloven. Hensynet til jordvern blir tilstrekkelig ivaretatt gjennom 
eksisterende lovverk og statlige og regionale føringer. 
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2. Avgrensing og sikring av verdifull dyrka mark ivaretas på lokalt nivå gjennom 
arealbruksmyndighet og i de respektive kommuneplaner.  
 

3. Befolkningsveksten i Follo er av Statistisk Sentralbyrå beregnet til å kunne bli på 
mellom 30 000 og 40 000 personer fram til 2025. Denne befolkningsveksten bør i 
ihht statlige og regionale føringer i hovedsak skje i tilknytning til kollektivbetjente 
tettsteder. I Follo vil dette på sikt kunne skape utfordringer i forhold til jordvernet. 
Det er kommunens oppgave å avveie mellom interessene knyttet til 
sentrumsutvikling, knutepunktutvikling og jordvern. God sentrumsutvikling rundt 
knutepunkt bidrar til å redusere transportbehovet i hovedstadsregionen. Et varig 
vern av sentrumsnære jordbruksarealer kan hindre slik utvikling. 
 

4. Dersom det vedtas en lovendring som gir hjemmel for vern, må det presiseres 
klarere i foreslått § 13 at andre samfunnsfunksjoner og retningslinjer kan gå foran 
jordvern. I Follo gjelder dette spesielt rikspolitiske retningslinjer for samordnet 
areal- og transportplanlegging (Kgl.res. 20.august 1993). De foreslåtte 
vernekriterier vil i Follo kunne medføre varig vern av dyrka jord helt inntil de 
viktigste kollektivknutepunktene og sentrumsområdene. Dette vil kunne legge 
uheldige begrensninger på en fornuftig utvikling av sentrumsområdene. 

 
  
K-sak 4/10  
REGNSKAP 2009 - KONSEKVENSER FOR BUDSJETT 2010  
 
Formannskapets innstilling 20.01.2010: 
1. Institusjonsopphold under Pleie og omsorg tilføres 2,1 mill. kroner i forhold til 

vedtatt budsjett for 2010, jf tabell 1. Beløpet skaffes til veie gjennom 
omprioriteringer innenfor gjeldende budsjettrammer på følgende måte:  

 
• Iverksettelse av nye stillinger på Helse og sosial som er opprettet i budsjett 

2010 utsettes i tre måneder i den grad det er forsvarlig. Forventet innsparing 
er på 0,6 mill. kroner. 

• Det selges 1-2 flere plasser enn vedtatt i budsjettet ved sykehjemmet, i de 
måneder det er forsvarlig. Forventet merinntekt er på 0,3 mill. kroner.  

• Resterende beløp på 1,2 mill. kroner dekkes inn ved at alle andre 
lønnsbudsjetter enn i pleie og omsorg reduseres med 0,3 prosent.  

 
2. Budsjettoverskridelser som det ligger an til å bli i 2009 for sentral-

administrasjonen, helse og sosial og teknisk etat er ikke akseptabelt. 
 
3. Formannskapet konstaterer at det ikke er gode nok rutiner i administrasjonen for å 

holde løpende kontroll med utgifter og inntekter i kommunen. 
 
4. Rådmannen utarbeider nye rutiner for å unngå budsjettoverskridelser i fremtiden. 

Politiske organer orienteres om disse innen utgangen av mars 2010. 
  
5. Iverksettelse av nye stillinger innen helse og sosial vurderes på nytt etter første 

tertial med tidligst ansettelse fra 1. juli 2010. 
 
6. For øvrig tas saken til orientering. 
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Kommunestyrets behandling 03.02.2010: 
Ivar Ekanger (A) fremmet følgende forslag som endring til innstillingen: 
I punkt 2 strykes ”sentraladministrasjonen”. 
Nytt punkt 4: 

• Rådmannen utarbeider forslag til rutiner for å unngå budsjettoverskridelser i 
fremtiden. Disse legges fram for formannskapet til godkjenning innen 
utgangen av mars 2010. 

 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende alternative forslag til kulepunkt tre i 
formannskapets innstilling: 

• Resterende beløp på 1,2 mill. kroner dekkes inn ved at alle andre etaters 
budsjettrammer reduseres tilsvarende 0,3 prosent av lønnsbudsjettet, med 
unntak av pleie og omsorg. Etatene legger frem forslag for hovedutvalgene til 
hvordan kuttet tenkes realisert, med hvilke konsekvenser dette får for 
tjenestene. 

 
Hanne Marit Gran (SV) fremmet følgende alternative forslag til kulepunkt tre i 
formannskapets innstilling: 

• Resterende beløp på 1,2 mill. kroner dekkes inn ved at alle andre 
lønnsbudsjetter enn i pleie og omsorg og skolesektoren reduseres. 

 
Votering: (32 stemmer) 
SV’s forslag ble nedstemt 28-4 (4SV) 
H’s forslag ble enstemmig vedtatt  
Ap’s forslag i pkt. 2 ble enstemmig vedtatt 
Ap’s forslag til nytt pkt. 4 ble enstemmig vedtatt  
Formannskapets innstilling for øvrig ble enstemmig vedtatt  
 
Kommunestyrets vedtak 03.02.2010: 
1. Institusjonsopphold under Pleie og omsorg tilføres 2,1 mill. kroner i forhold til 

vedtatt budsjett for 2010, jf tabell 1. Beløpet skaffes til veie gjennom 
omprioriteringer innenfor gjeldende budsjettrammer på følgende måte:  

 
• Iverksettelse av nye stillinger på Helse og sosial som er opprettet i budsjett 

2010 utsettes i tre måneder i den grad det er forsvarlig. Forventet innsparing 
er på 0,6 mill. kroner. 

• Det selges 1-2 flere plasser enn vedtatt i budsjettet ved sykehjemmet, i de 
måneder det er forsvarlig. Forventet merinntekt er på 0,3 mill. kroner.  

• Resterende beløp på 1,2 mill. kroner dekkes inn ved at alle andre etaters 
budsjettrammer reduseres tilsvarende 0,3 prosent av lønnsbudsjettet, med 
unntak av pleie og omsorg. Etatene legger frem forslag for hovedutvalgene til 
hvordan kuttet tenkes realisert, med hvilke konsekvenser dette får for 
tjenestene. 

 
2. Budsjettoverskridelser som det ligger an til å bli i 2009 for helse og sosial og 

teknisk etat er ikke akseptabelt. 
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3. Kommunestyret konstaterer at det ikke er gode nok rutiner i administrasjonen for 

å holde løpende kontroll med utgifter og inntekter i kommunen. 
 
4. Rådmannen utarbeider forslag til rutiner for å unngå budsjettoverskridelser i 

fremtiden. Disse legges fram for formannskapet til godkjenning innen utgangen av 
mars 2010. 

  
5. Iverksettelse av nye stillinger innen helse og sosial vurderes på nytt etter første 

tertial med tidligst ansettelse fra 1. juli 2010. 
 
6. For øvrig tas saken til orientering. 
 
 
  
K-sak 5/10  
FRITAK OG NYVALG I KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE  
 
Formannskapets innstilling 20.01.2010: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 03.02.2010: 
Votering: (32 stemmer) 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt  
 
Kommunestyrets vedtak 03.02.2010: 
1. Fritidsleder for funksjonshemmede fritas som representant i kommunalt råd for 

funksjonshemmede. 
 
2. Myndighet til å foreta endringer av administrasjonens representanter og 

vararepresentanter i rådet i løpet av valgperioden delegeres rådmannen. Det 
forutsettes at kommunelovens regler om kjønnsfordeling i utvalget overholdes. 

 
  
K-sak 6/10  
INVITASJON TIL Å FORESLÅ KANDIDATER VED OPPNEVNING AV NYE 
STYRER I HELSEFORETAKENE I HELSE SØR-ØST I APRIL 2010 
 
Formannskapets innstilling 03.02.2010: 
Fra Ås kommune foreslås følgende kandidater ved oppnevning av nye styrer i 
helseforetakene i Helse Sør-Øst i april 2010: 
1. Odd Vangen (Sp) 
2. Hanne Marit Gran (SV) 
 
Kommunestyrets behandling 03.02.2010: 
Hanne Marit Gran (SV) fremmet følgende forslag til kandidat nr. 3:  
Pål Vedeld (SV) 
 
Votering: (32 stemmer) 
Formannskapets innstilling med SV’s forslag ble enstemmig vedtatt  
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Kommunestyrets vedtak 03.02.2010: 
Fra Ås kommune foreslås følgende kandidater ved oppnevning av nye styrer i 
helseforetakene i Helse Sør-Øst i april 2010: 
1. Odd Vangen (Sp) 
2. Hanne Marit Gran (SV) 
3. Pål Vedeld (SV) 
 
 
  


