
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Kommunestyret Moer sykehjem 03.03.2010 
 
Fra K-sak:  7/10 Fra kl.: 19.00 
Til K-sak: 13/10 Til kl.: 21.45 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 34 av 33. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A: Anne Odenmarck, Ivar Ekanger, Bjørn Bråte, Einride Berg og Joar Solberg 
H: Egil Ørbeck og Beathe Lille 
FrP: Ove Haslie og Stein Erik Lundblad 
Sp: Odd Rønningen og Ann-Karin Sneis 
V: Kjell Ivar Brynildsen 
 
Møtende medlemmer:  
A:  Johan Alnes, Eli Kolstad, Wenche Jahrmann, Kerstin Skar og Tommy Skar 
H:  Hilde Kristin Eide Marås, Gro Haug og Ole Fredrik Nordby 
FrP:  Arne Hillestad, Torill Horgen og Veronica Green 
Sp:  Marianne Røed og Annett Michelsen 
SV:  Håvard Steinsholt, Saroj Pal, Karsten Hauken og Hanne Marit Gran 
V:  Jorunn Nakken og Ivar Magne Sæveraas 
KrF:  Morten Lillemo og Torger Gillebo 
 
Møtende varamedlemmer:  
A: Else Jorunn Vestby, Kari Ødegård, Dorrith Baker, Bonsak Hammeraas og 
 Kari Petterson 
H:  Dag Guttormsen, Jan Ove Rikheim og Ulf Oppegård* 
FrP: Kjetil Barfelt og Oluf Berentsen 
Sp: Leif Sundheim og Arne Ellingsberg 
V: Inger Ekern 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Per A. Kierulf, konsulent/sekretær Jeanette Karlsen, plan- og utviklingssjef 
Ellen Grepperud, teknisk sjef Arnt Øybekk, helse- og sosialsjef Marit R. Leinhardt 
 
Diverse merknader: 
* Tiltrådte som vara ved inhabilitet, se K-sak 7/10. 
Møtet ble innledet med en presentasjon fra Ås videregående skole. 
 
 
Godkjent 04.03.2010 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 
K-sak Saksnr. Arkivkode 
Tittel 
 
7/10 09/2000 140   
KOMMUNEPLAN 2011 - 2023, ENDELIG PLANPROGRAM  
 
8/10 10/270 143   
SAMLOKALISERING AV NVH OG VI MED UMB PÅ ÅS - FORSLAG TIL 
PLANPROGRAM FOR REGULERINGSPLANEN 
 
9/10 09/2262 613   
DISPONERING AV ÅS KOMMUNES EIENDOM I FJELLVEIEN  
Ad hocutvalgets videreføring og avklaring 
 
10/10 10/347 053   
OVERORDNET INFORMASJONSSTRATEGI  
 
11/10 09/1491 G70   
ACT- PROSJEKT I FOLLO (AKTIVT OPPSØKENDE PSYKIATRITEAM) 
 
12/10 10/90 400   
SENIORPOLITIKK I ÅS KOMMUNE  
 
13/10 10/652 033 &14  
KONTROLLUTVALGET - ÅRSRAPPORT 2009  
 
 
 
 

REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRET 03.03.2010 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

MELDINGSSAKER TIL KOMMUNESTYRET 03.03.2010 
Meldingssakene ble tatt til orientering. 
 
 
 

 
VITALISERING AV ÅS SENTRUM 

Elever ved Ås videregående skole, VG2 og VG3 Allmennfag, holdt presentasjon av 
deres prosjektoppgave Vitalisering av Ås sentrum. De ga en innføring i deres 
analysering, tanker og ideer for å skape en mer attraktiv sentrum for 
næringsvirksomheter og innbyggere i Ås.
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K-sak 7/10  
KOMMUNEPLAN 2011 - 2023, ENDELIG PLANPROGRAM  
 
Formannskapets innstilling 17.02.2010: 
1. Planprogrammet, datert 5.02.10, legges til grunn for det videre arbeidet med 

forslag til kommuneplan (2011-2023) med følgende tillegg: 
 

• Med første prioritet på arealvurderinger rundt Ås stasjon innenfor en radius på 
1 km og andre prioritet på arealvurderinger innenfor en radius på 2 km fra Ås 
stasjon. For de nye boligområdene skal hovedtyngden kanaliseres til Ås 
sentralområde.  
Øvrige prosjekter som vurderes skal i hovedsak ligge nær stoppesteder langs 
kollektivårer og med gang-/sykkelvei til kommunens skoler. 

 
• Planprogrammets pkt. 4.2, siste avsnitt under "Kriterier for lokalisering av 

boligområder" endres slik at det lyder: 
Det er viktig å jobbe for å utvikle kollektivtilbudet ved Vinterbro, slik at vekst og 
utvikling i dette området kan skje på en god måte. I en slik vurdering er det 
viktig å se helhetlig på mulighetene for ytterligere boligbygging, nærings-
utvikling, handel og service i tilknytning til Vinterbro. Utvikling på Vinterbro kan 
være del av arbeidet med en kommunedelplan for Vinterbro.  

 
• Planprogrammets pkt. 4.2, siste kulepunkt under "Kriterier for lokalisering av 

næringsområder" endres slik at det lyder: 
Plasskrevende varehandel bør lokaliseres til eksisterende sentre dersom det 
er god biltilgjengelighet, god trafikksikkerhet og tilstrekkelig kapasitet på 
vegnettet.  
        

2. Oppsummering og vurdering av høringsuttalelsene, legges til grunn for det videre 
arbeidet med forslag til kommuneplan (2011-2023) med følgende endringer:  

 
Forslag 11 fra UMB:  

• Brannstasjonstomta ved Korsegården beholdes inntil videre til offentlig 
formål. 

• Offentlig område på Kjerringjordet beholdes inntil videre. 
 
Forslag 16 fra Kaksrud eiendom AS:  

Tas ikke med ved denne rullering av kommuneplanen fordi hovedtyngden av 
boligveksten skal skje nær Ås stasjon. 

 
Forslag 23 fra Halvorsen og Reine AS:  

• Kan utredes som sekundæralternativ, men ikke bebygges før det er 
opparbeidet gang-/sykkelvei til nærmeste skole 

• Hovedtyngden av nye boligområder skal etableres i gangavstand til Ås 
stasjon 
 

Forslag 24 fra Skaane a+d arkitektur og design:  
• Tas ikke med ved denne rullering av kommuneplanen fordi hovedtyngden 

av boligveksten denne gang skal skje nær Ås stasjon. 
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Forslag 30 fra Christian Dahl:  
Kan utredes, men ikke bebygges før det er skolekapasitet ved Solberg skole 
 

Forslag 34 fra Thorvald Sverdrup:  
Kan utredes, men ikke bebygges før det er skolekapasitet ved Solberg skole 

 
Forslag 37 fra Anne Pernille og Martin Stamnestrø:  

Endret arealbruk vurderes ikke ved denne rullering av kommuneplanen 
 
Forslag 39 fra Ole Fredrik Nordby:  

Forslaget utredes på grunn av beliggenhet nær kollektivårer, gang-/sykkelvei 
og skole 

 
Forslag 40 fra Kirsten Solberg:  

Kan utredes, men ikke bebygges før det er skolekapasitet ved Solberg skole 
 
Forslag 41 fra Viggo Johannessen:  

Kan utredes, men ikke bebygges før det er skolekapasitet ved Solberg skole 
 
Forslag 42 fra Karine Heggholmen:  

Forslaget utredes med sikte på styrking av elevgrunnlaget ved Brønnerud 
skole 

 
Forslag 47 fra Hans Tore Heir:  

Forslaget utredes på grunn av beliggenhet nær kollektivårer og skole 
 

Forslag 48 fra diskusjonsgruppa for Ås eldresenter: 
• Støtter i hovedsak rådmannens vurdering, jfr. likevel forslag 47 
 
Forslag 49 fra Olav Skuterud: 

Forslag som ligger inntil 2 km fra Ås stasjon kan utredes, men tillates ikke 
bebygd før det er etablert gang-/sykkelvei til nærmeste skole 

 
Forslag 50 fra Erik Vegge/Jens Fortun:  

Forslaget utredes 
 
Forslag 52 fra Ås SV:  
• De av forslagene som ligger inntil 2 km fra Ås stasjon utredes, men tillates 

ikke bebygget før det er etablert gang-/sykkelvei til nærmeste skole 
• p) Vollskauen til boliger utredes på grunn av nærhet til kollektivårer og skole  
• s) Behov for utvidelsesareal for Moer sykehjem utredes 

 
Nytt forslag  

Areal for fremtidig utvidelse av kommunens tjenestetilbud i Øvre Nordby 
(Granheimtunet/Nordby eldresenter) uredes, primært mot vest. 

 
Kommunestyrets behandling 03.03.2010: 
Ole Fredrik Nordby (H) fratrådte som inhabil under behandling og votering av Forslag 
39 i formannskapets innstilling, jf. fvl. § 6 a. Ulf Oppegård (H) tiltrådte som vara.  
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Morten Lillemo (KrF) fremmet følgende forslag:  
Tillegg under pkt. 4.11 Frivillighetspolitikk (s. 11 i planprogrammet): 
Det arrangeres et åpent dialogmøte med viktige frivillige aktører som 
Frivillighetssentralen, eldresentrene, idrettslagene, Kirkediakonien o.a. for å se på 
kommunens rolle som tilrettelegger for økt trivsel og folkehelse. Fokus skal være på 
hvordan kommunen i samspill med frivillige aktører kan bidra til bedre helse og økt 
livskvalitet i alle grupper av befolkningen. 
 
Hilde Kristin Eide Marås (H) fremmet følgende forslag: 
Forslag 10 fra Nebba Eiendomsutvikling (vedlegg 2 i planprogrammet), følgende 
setning tas inn i tillegg til administrasjonens nåværende vurdering: 
Innspillet vurderes i forbindelse med planleggingen av gang- og sykkelvei på 
Kjærnes. 
 
Arne Ellingsberg (Sp) fremmet følgende forslag som tillegg i formannskapets 
innstilling: 
• Pkt. 1, kulepunkt 1, tilføyelse: ”ca.” før (…) 1 km, (…) 2 km. 
• Pkt. 1, kulepunkt 1, tillegg før siste setning: Denne utbyggingen skal skje ved først 

å vurdere potensialet for fortetting og transformasjon, før verdifulle 
jordbruksarealer eventuelt omdisponeres for utbygging. 

• Pkt. 1, kulepunkt 2, tillegg bak siste setning: De innspillene som har kommet til 
nye boligområder i Nordby, med unntak av Solberg og hytteområdet på 
Askehaug, bør derfor ikke tas med ved rullering av denne kommuneplanen. 

 
Votering: 
Sp’s forslag kulepunkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Sp’s forslag kulepunkt 2 ble vedtatt 23-10 (5H, 5FrP). 
Sp’s forslag kulepunkt 3 ble nedstemt 23-10 (4Sp, 4SV, 2KrF). 
Formannskapets innstilling pkt. 2 forslag 11 ble vedtatt 20-13 (4Sp, 4SV, 3V, 2KrF). 
Formannskapets innstilling pkt. 2 forslag 16 ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling pkt. 2 forslag 23 ble vedtatt 25-8 (4Sp, 4SV). 
Formannskapets innstilling pkt. 2 forslag 24 ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling pkt. 2 forslag 30 ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling pkt. 2 forslag 34 ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling pkt. 2 forslag 37 ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling pkt. 2 forslag 39 ble vedtatt 23-10 (4Sp, 4SV, 2KrF). 
Formannskapets innstilling pkt. 2 forslag 40 ble vedtatt 29-4 (4SV). 
Formannskapets innstilling pkt. 2 forslag 41 ble vedtatt 29-4 (4SV). 
Formannskapets innstilling pkt. 2 forslag 42 ble vedtatt 22-11 (5H, 4SV, 2KrF). 
Formannskapets innstilling pkt. 2 forslag 47 ble vedtatt 29-4 (4SV). 
Formannskapets innstilling pkt. 2 forslag 48 ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling pkt. 2 forslag 49 ble vedtatt 28-5 (5H). 
Formannskapets innstilling pkt. 2 forslag 50 ble vedtatt 22-11 (4SP, 4SV, 3V). 
Formannskapets innstilling pkt. 2 forslag 52 ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling pkt. 2 nytt forslag ble vedtatt 23-10 (4Sp, 4SV, 2KrF) ved 
alternativ votering mot å fjerne forslagets siste del av setningen. 
H’s forslag ble nedstemt 20-13 (5H, 5FrP, 3V). 
KrF’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling for øvrig ble enstemmig vedtatt. 
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Kommunestyrets vedtak 03.03.2010: 
1. Planprogrammet, datert 5.02.10, legges til grunn for det videre arbeidet med 

forslag til kommuneplan (2011-2023) med følgende tillegg: 
 

• Med første prioritet på arealvurderinger rundt Ås stasjon innenfor en radius på 
ca. 1 km og andre prioritet på arealvurderinger innenfor en radius på ca. 2 km 
fra Ås stasjon. For de nye boligområdene skal hovedtyngden kanaliseres til Ås 
sentralområde.  
Denne utbyggingen skal skje ved først å vurdere potensialet for fortetting og 
transformasjon, før verdifulle jordbruksarealer eventuelt omdisponeres for 
utbygging. 
Øvrige prosjekter som vurderes skal i hovedsak ligge nær stoppesteder langs 
kollektivårer og med gang-/sykkelvei til kommunens skoler. 

 
• Planprogrammets pkt. 4.2, siste avsnitt under "Kriterier for lokalisering av 

boligområder" endres slik at det lyder: 
Det er viktig å jobbe for å utvikle kollektivtilbudet ved Vinterbro, slik at vekst og 
utvikling i dette området kan skje på en god måte. I en slik vurdering er det 
viktig å se helhetlig på mulighetene for ytterligere boligbygging, nærings-
utvikling, handel og service i tilknytning til Vinterbro. Utvikling på Vinterbro kan 
være del av arbeidet med en kommunedelplan for Vinterbro.  

 
• Planprogrammets pkt. 4.2, siste kulepunkt under "Kriterier for lokalisering av 

næringsområder" endres slik at det lyder: 
Plasskrevende varehandel bør lokaliseres til eksisterende sentre dersom det 
er god biltilgjengelighet, god trafikksikkerhet og tilstrekkelig kapasitet på 
vegnettet.  
        

2. Oppsummering og vurdering av høringsuttalelsene, legges til grunn for det videre 
arbeidet med forslag til kommuneplan (2011-2023) med følgende endringer:  

 
Forslag 11 fra UMB:  

• Brannstasjonstomta ved Korsegården beholdes inntil videre til offentlig 
formål. 

• Offentlig område på Kjerringjordet beholdes inntil videre. 
 
Forslag 16 fra Kaksrud eiendom AS:  

Tas ikke med ved denne rullering av kommuneplanen fordi hovedtyngden av 
boligveksten skal skje nær Ås stasjon. 

 
Forslag 23 fra Halvorsen og Reine AS:  

• Kan utredes som sekundæralternativ, men ikke bebygges før det er 
opparbeidet gang-/sykkelvei til nærmeste skole 

• Hovedtyngden av nye boligområder skal etableres i gangavstand til Ås 
stasjon 
 

Forslag 24 fra Skaane a+d arkitektur og design:  
• Tas ikke med ved denne rullering av kommuneplanen fordi hovedtyngden 

av boligveksten denne gang skal skje nær Ås stasjon. 
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Forslag 30 fra Christian Dahl:  
Kan utredes, men ikke bebygges før det er skolekapasitet ved Solberg skole 
 

Forslag 34 fra Thorvald Sverdrup:  
Kan utredes, men ikke bebygges før det er skolekapasitet ved Solberg skole 

 
Forslag 37 fra Anne Pernille og Martin Stamnestrø:  

Endret arealbruk vurderes ikke ved denne rullering av kommuneplanen 
 
Forslag 39 fra Ole Fredrik Nordby:  

Forslaget utredes på grunn av beliggenhet nær kollektivårer, gang-/sykkelvei 
og skole 

 
Forslag 40 fra Kirsten Solberg:  

Kan utredes, men ikke bebygges før det er skolekapasitet ved Solberg skole 
 
Forslag 41 fra Viggo Johannessen:  

Kan utredes, men ikke bebygges før det er skolekapasitet ved Solberg skole 
 
Forslag 42 fra Karine Heggholmen:  

Forslaget utredes med sikte på styrking av elevgrunnlaget ved Brønnerud 
skole 

 
Forslag 47 fra Hans Tore Heir:  

Forslaget utredes på grunn av beliggenhet nær kollektivårer og skole 
 

Forslag 48 fra diskusjonsgruppa for Ås eldresenter: 
• Støtter i hovedsak rådmannens vurdering, jfr. likevel forslag 47 
 
Forslag 49 fra Olav Skuterud: 

Forslag som ligger inntil 2 km fra Ås stasjon kan utredes, men tillates ikke 
bebygd før det er etablert gang-/sykkelvei til nærmeste skole 

 
Forslag 50 fra Erik Vegge/Jens Fortun:  

Forslaget utredes 
 
Forslag 52 fra Ås SV:  
• De av forslagene som ligger inntil 2 km fra Ås stasjon utredes, men tillates 

ikke bebygget før det er etablert gang-/sykkelvei til nærmeste skole 
• p) Vollskauen til boliger utredes på grunn av nærhet til kollektivårer og skole  
• s) Behov for utvidelsesareal for Moer sykehjem utredes 

 
Nytt forslag  

Areal for fremtidig utvidelse av kommunens tjenestetilbud i Øvre Nordby 
(Granheimtunet/Nordby eldresenter) uredes, primært mot vest. 

 
Tillegg under pkt. 4.11 Frivillighetspolitikk (s. 11 i planprogrammet): 
Det arrangeres et åpent dialogmøte med viktige frivillige aktører som 
Frivillighetssentralen, eldresentrene, idrettslagene, Kirkediakonien o.a. for å se 
på kommunens rolle som tilrettelegger for økt trivsel og folkehelse. Fokus skal 
være på hvordan kommunen i samspill med frivillige aktører kan bidra til bedre 
helse og økt livskvalitet i alle grupper av befolkningen. 
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K-sak 8/10  
SAMLOKALISERING AV NVH OG VI MED UMB PÅ ÅS - FORSLAG TIL 
PLANPROGRAM FOR REGULERINGSPLANEN 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 18.02.2010: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 03.03.2010: 
Leif Sundheim (Sp) fremmet følgende forslag som tillegg til innstillingen: 
Kommunestyret ber hovedutvalg for teknikk og miljø om forslag til revisjon av 
kommuneplan og klar avgrensning av planområdet for reguleringsplanen. 
 
Votering: 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Sp’s forslag ble nedstemt 29-4 (4Sp). 
 
Kommunestyrets vedtak 03.03.2010: 
1. Forslag til planprogram datert 14. januar 2010 for reguleringsplan for 

samlokalisering av NVH og VI med UMB på Ås vedtas som oppstartgrunnlag for 
planarbeidet. Forslag til planprogram og oppstart av reguleringsplanarbeidet 
kunngjøres. 

2. Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 10.03.10 til 30.04.10. 
3. Formannskapet forutsetter at Hovedutvalg for teknikk og miljø gjennom det 

detaljerte arbeidet med reguleringsplanen påser at det tas nødvendige hensyn 
vedrørende fasader, estetikk, miljøhensyn og lignende. 

4. Utvalget forutsetter at forholdet til trafikk, kollektivløsninger m.v. som påvirkes av 
utbyggingen også utover planområdet, skal utredes. 

 
Følgende endringer gjøres i Forslag til planprogram: 
- side 17, 7.5 Friluftsliv, tillegg i kulepunkt 1: (…) og idrett. 
- side 19, Klima og energi, nytt kulepunkt: Energiforsyning/fjernvarme for 

eksisterende og nye anlegg 
 
 
  
K-sak 9/10  
DISPONERING AV ÅS KOMMUNES EIENDOM I FJELLVEIEN  
- Ad hocutvalgets videreføring og avklaring 
 
Formannskapets vedtak 17.02.2010 – mindretallsanket til kommunestyret: 
1. Plankomiteen tar opp prosjektet Fjellveien 6, 8 og 10 til videre utredning om 

planlegging med sikte på realisering i tråd med de føringer og betingelser som er 
beskrevet i saken. 

2. Det gjennomføres en god informasjons- og medvirkningsprosess overfor berørte 
interesser og naboer. 

3. I samsvar med regleverk for plankomiteen, punkt 6.7.1 utvides plankomiteen for 
dette prosjektet med ad hocutvalgets medlemmer Anne Odenmarck og Arne 
Hillestad. 
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Kommunestyrets behandling 03.03.2010: 
Hilde Kristin Eide Marås (H) fremmet følgende forslag: 
1. Saken sendes tilbake til rådmannen for følgende redegjørelser: 

a. Hvilke alternative boformer/eiendomsalternativer har vært vurdert, både 
miljømessig og kostnadsmessig, og hvilke fordeler eller ulemper har de ulike 
alternativene? Økonomisk vurdering skal gjøres for alle forslag som vurderes. 
I kostnadsvurderingen skal det også iberegnes evt. økt bemanning, drifts- og 
vedlikeholdsutgifter. ROI (payback) på investeringen ønskes beregnet for 
nivå 2 og 3 boligene sett i forhold til kjøp av boliger kontra bygging av boliger i 
kommunens regi. 

b. Hvilke vurderinger er lagt til grunn miljømessig for at Fjellveien er det beste 
alternativet for alle tre bo nivåene som er skissert? Med miljø menes både for 
de ulike gruppene som skal bosettes, og for omgivelsene rundt da med 
særskilt tanke på nærheten til ungdomsskolen og idrettsplassen? Uttalelse 
fra oppvekst- og kultursjefen fremlegges. 

c. Saken bes vurdert i henhold til Sosiallovens § 3-1. Vurderingene skal gi svar 
på fordelerne eller ulempene ved å konsentrere boliger i de tre ulike nivåene 
som er beskrevet. Vurderingen skal også avdekke om dette kan skape eller 
opprettholde sosiale problemer, eller om dette er med på å utvikle og styrke 
sosialt fellesskap og solidaritet i nærmiljøet. 

2. Det gjennomføres en vurdering om dagens reguleringsplan av Fjellveien kan 
dekke nivå 1-boligene eller om området må omreguleres. 

3. Ås-enheten er nå fraflyttet, og det bør vurderes om disse lokalene kan være 
formålstjenelig til å dekke behov for bosetting av nivå 1-brukere. Dersom disse 
lokalene kan være egnet bør det undersøkes om lokalene kan overtas av 
kommunen. 

 
Hilde Kristin Eide Marås (H) fremmet følgende alternative forslag til pkt. 3 til 
formannskapets vedtak, dersom forslag ovenfor falt: 
Primært: Plankomiteen starter planlegging og bygging av boligene. 
Subsidiært: Kommunestyret oppnevner en egen plankomité for dette 
byggeprosjektet. 
 
Votering: 
Formannskapets vedtak ble vedtatt 22-11 (5H, 4Sp, 2V) ved alternativ votering mot 
H’s forslag. Det var derfor uaktuelt å votere over alternativene i Høyres forslag.  
 
Kommunestyrets vedtak 03.03.2010: 
1. Plankomiteen tar opp prosjektet Fjellveien 6, 8 og 10 til videre utredning om 

planlegging med sikte på realisering i tråd med de føringer og betingelser som er 
beskrevet i saken. 

2. Det gjennomføres en god informasjons- og medvirkningsprosess overfor berørte 
interesser og naboer. 

3. I samsvar med regleverk for plankomiteen, punkt 6.7.1 utvides plankomiteen for 
dette prosjektet med ad hocutvalgets medlemmer Anne Odenmarck og Arne 
Hillestad. 
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K-sak 10/10  
OVERORDNET INFORMASJONSSTRATEGI  
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 18.02.2010: 
Overordnet informasjonsstrategi tas til orientering. 

 
Kommunestyrets behandling 03.03.2010: 
Tommy Skar (A) ga følgende signaler og innspill på vegne av Arbeiderpartiet: 
• Tittelen endres fra ”Overordnet informasjonsstrategi” til ”Helhetlig 

kommunikasjonsstrategi”. 
• Strategien må på en tydeligere måte få fram: 

- Hvordan bruke kommunikasjon, hovedsakelig toveiskommunikasjon for å bidra 
til et positivt omdømme. 

- Kommunikasjonsfaglige muligheter og utfordringer i rommet mellom 
ytterpunktene ”gode saker til media” (s. 6, 5.3) og ”Informasjon ved kriser” (s. 
7, 9). 

- Hvordan utvikle kommunens hjemmeside og eventuelt ta i bruk sosiale medier. 
- Operative tiltak i handlingsplanen (s. 10, 10.1). 
- Hvem som skal uttale seg til media i ulike situasjoner. 

• S. 3, 1: Det tas inn en henvisning til offentlighetsloven i innledningen. 
• S. 3, 3.1: Kulepunkt 4 tas ut, men innarbeides et annet sted i strategien omgjort til 

at ”Ås kommune skal ha et profesjonelt forhold til media”. 
• S. 6, 5.3: Setningen ”Kommunen bør tilstrebe og sette dagsorden ovenfor media 

og være flinkere til å sende gode saker til media og gjøre bruk av pressemeldinger 
tas ut. 

• S. 6, 5.3: Setningen ”I tillegg har kommunen i hver etat / enhet journalister som 
skal publisere artikler og informasjon for egen enhet” omformuleres til ”I tillegg har 
kommunen u hver etat / enhet medarbeidere som skal publisere artikler og 
informasjon for egen enhet”. 

• S. 6, 5.3: Setningen ”Ikke alle tekster kan være enkle, og ikke alle tekster kan 
være fri for fagspråk” tas ut. 

• Strategien må språkvaskes og korrekturleses, og det vises til følgende eksempler 
på mulige språkforbedringer: 
- S. 7, 7: Setningen ”Politikerne som skal sette i stand til å fatte vedtak” endres 

til ”Politikere som skal fatte vedtak”. 
- S. 7, 8: Setningen ”Et svakt omdømme har som konsekvens redusert tillit” 

endres til ”Et svakt omdømme gir redusert tillit”. 
 
Tommy Skar (A) fremmet følgende alternative forslag til innstillingen: 
Saken sendes tilbake for ny behandling, slik at signaler og innspill gitt i debatten i 
kommunestyret 03.03.2010 kan vurderes og eventuelt innarbeides før ny behandling i 
administrasjonsutvalget og endelig vedtak i kommunestyret våren 2010. 
 
Votering: 
Ap’s forslag ble enstemmig vedtatt vel alternativ votering mot 
administrasjonsutvalgets innstilling. 
 
Ap’s signaler og innspill følger saken videre. 
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Kommunestyrets vedtak 03.03.2010: 
Saken sendes tilbake for ny behandling, slik at signaler og innspill gitt i debatten i 
kommunestyret 03.03.2010 kan vurderes og eventuelt innarbeides før ny behandling i 
administrasjonsutvalget og endelig vedtak i kommunestyret våren 2010. 
 
 
  
K-sak 11/10  
ACT- PROSJEKT I FOLLO (AKTIVT OPPSØKENDE PSYKIATRITEAM) 
 
Formannskapets innstilling 03.02.2010: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 03.03.2010: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 03.03.2010: 
1. Rådmannen delegeres fullmakt til å inngå en samarbeidsavtale der Follo distrikts 

psykiatriske senter (DPS) og kommunene Ski, Vestby, Frogn, Nesodden, 
Oppgård og Ås oppretter et ACT-team i en prosjektperiode på inntil 5 år. 
Prosjektperioden går over 3 år med opsjon på ytterligere 2 år, avhengig av 
evalueringen og av at Staten yter tilskudd til prosjektet. 

 
2. Ved slutten av prosjektperioden evalueres prosjektet med sikte på å vurdere om 

samarbeidet om ACT-team bør fortsette. 
 
3. Ås kommunes deltakelse dekkes over psykisk helsetjenestes rammer i 2010, og 

finansieringen må vurderes etter dette. 
 
 
  
K-sak 12/10  
SENIORPOLITIKK I ÅS KOMMUNE  
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 18.02.2010: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 03.03.2010: 
Dag Guttormsen (H) ga følgende uttalelse til saken: 
Personalavdelingen i Ås kommune legger frem forslag til administrasjonsutvalget om 
også å gi tilbud om redusert arbeidstid for de som går ned i stilling. 
Alle enheter skal sende inn oversikt over sine seniorer med sjekkliste på hva som er 
gitt av tilbud til den enkelte.  
Personalavdelingen følger opp seniortiltakene ved å lage en statistikk over antall 
seniorer og fordeling på de forskjellige yrkesgruppene. 
 
Votering: 
Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
H’s uttalelse følger saken videre. 
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Kommunestyrets vedtak 03.03.2010: 
1. Forslag til tiltak slik de fremkommer i rådmannens saksutredning godkjennes. 
2. Prosjektgruppas rapport m/vedlegg er lagt til grunn for saken og tas til orientering.  
3. Virkningstidspunkt: Tekniske tiltak 1.1.2011.  

Øvrige iverksettes av rådmannen ifht driftssituasjonen jf. saksutredningen. 
 
Høyres uttalelse følger saken videre. 
 
 
  
K-sak 13/10  
KONTROLLUTVALGET - ÅRSRAPPORT 2009  
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak 02.02.2010: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 03.03.2010: 
Votering: Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 03.03.2010: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2009 til orientering. 
 
 
  


