
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Formannskapet Moer sykehjem,  25.08.2010 
 1. etasje, møterom 1-3  
 
Fra F-sak:  43/10 Fra kl.: 18.30 
Til F-sak: 47/10 Til kl.: 19.50 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Sp:  Marianne Røed  
 
Møtende medlemmer:  
A:     Johan Alnes, Ivar Ekanger, Eli Kolstad  
H:     Egil Ørbeck, Gro Haug 
FrP: Arne Hillestad 
SV:  Hanne Marit Gran 
V:  Jorunn Nakken 
 
Møtende varamedlemmer:  
Sp:  Odd Rønningen  
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Per A. Kierulf, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, teknisk sjef Arnt Øybekk, 
plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud,og fung. økonomisjef Marit Kristoffersen. 
 
Diverse merknader:  
Møtet ble holdt etter dialogmøte om kommuneplanens arealdel.  
Meldingssaker ble delt ut ved møtets start med anledning til tilbakemelding etter 
behandling av sakene. Pkt. 5 i informasjon fra rådmannen ble drøftet til slutt i møtet. 
 
 
Godkjent 26.08.2010 av ordfører Johan Alnes og Jorunn Nakken.             
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 

F-sak Saksnr. Arkivkode 
Tittel 
 

43/10 09/2262 613   
DISPONERING AV ÅS KOMMUNES EIENDOM I FJELLVEIEN  
 

44/10 10/1534 X03   
TV-AKSJONEN 2010 - FLYKTNINGHJELPEN   
 

45/10 10/2300 010   
HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN - UTTALELSE  
 

46/10 10/2112 033   
SUPPLERINGSVALG I KONTROLLUTVALG OG OVERTAKSTNEMND  
 

47/10 10/2268 033   
SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV 01.10.2010 - 31.01.2011 - 
GRETE GRINDAL PATIL (KrF) 
 
 

INFORMASJON FRA RÅDMANNEN 25.08.2010 
 

1. Notat av 23.08.2010 om økonomisk status er sendt formannskapet, jf. lnr. 
14110/10. 

 

2. Næringskonferansen 02.09.2010 kl. 12.00 på Moer sykehjem. Ca. 40 fra 
næringslivet er påmeldt til nå. 

 

3. Oppfølging av kulturhussaken, jf. F-sak 36/10, 16.06.2010. Det vil bli arrangert et 
åpent møte med bred invitasjon. Rådmannen vil legge frem ny sak på bakgrunn 
av bl.a. innspill på dette møtet. Det er imidlertid usikkert om september er mulig. 
Rådmannen informerer om fremdrift til Fire fra Ås og andre kjente interessenter.   

 

4. Orientering og drøfting av arbeidet med budsjett og handlingsprogram. 
På e-post 23.08.2010 sendte rådmannen følgende: 

I henhold til den vedtatt fremdriftsplanen for arbeidet med handlingsprogram, 
budsjett og økonomiplan 2011-14 så skal det foretas en Drøfting i de enkelte 

hovedutvalgene innenfor de respektive ansvarsområdene på møtene i august. 
For formannskapet er det naturlig å ta en slik drøfting innenfor sentral-
administrasjonen. Det er en mulighet å ta dette på onsdagens møte under 
”informasjon fra rådmannen. 
Vedlagte regneark viser innsparinger for sentraladministrasjonen som 
formannskapet vedtok i juni og i rundskrivet er det markert med gult de 
områder i teksten som vedrører sentraladministrasjonen. 
Rådmannen tar gjerne kommentarer og innspill både til en eventuell fordeling 
av innsparingen samt de rapporteringsmål (kulepunkter) som er notert. 
Fremdriftsplanen ligger som vedlegg 1 i rundskrivet, jf. lnr. 11025/10. 

 

Forslag ble drøftet. Herunder evt. inntektsmuligheter som vertskommune og å tilby 
nabokommuner samarbeid om fjernarkiv på Moer. 
 

5. Orientering om feriepengeutbetaling. 
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REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 25.08.2010 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
Jorunn Nakken (V) fikk formannskapets tilslutning til forslag om at referatsak 9, 
Årsmelding fra Follo Ren, legges frem for kommunestyret som sak slik at det gis 
anledning til drøfting.  
 
 

MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 25.08.2010 
-orientering fra ordfører og eventuelt 

 

Benyttet sommerfullmakt 
 

1. Ordfører har avgjort å holde tilbake utbetaling av erstatning for gnr.39, bnr 21 i 
Lurenga. Saken sendt tilbake til rådmannen for ny vurdering. 

 
2. Terje Smestad er tilsatt som ny leder av eiendomsavdelingen. Han vil tiltre 

stillingen 1. oktober. 
 

3. Emil Schmidt er tilsatt som ny økonomisjef. Han vil tiltre stillingen 22. september. 
 

4. Ordfører har godkjent budsjettreguleringer i henhold til sommerfullmakt. 
 
Andre saker 
 

1. Vinnerutkastet for nytt bygg på brannstasjonstomta presentert for kommunen. 
 

2. Høring ang. søknad om konsesjon for å anlegge, drive og inneha helikopter-
landingsplass på Nordre Hogsmark er administrativt besvart. Høringsfristen var 
satt til 20.08.2010. 

 

3. Meklingsprotokoll for Breivoll – merknader. 
 

4. Omvisning på den nye brannstasjonen, Drøbakveien 191, 1430 Ås, torsdag 9. 
september kl. 16.00-18.00. Påmelding til ordfører innen tirsdag 7. september. 

 

5. Bruk av pengene i Hjørdis Hirschs minnefond – oppussing av eldresenteret. 
 

6. Skatteinngangen per 31.juli: + 8,1 % mot budsjettert 7,9 % i justert årsbudsjett. 
 

7. Flytting av politihøgskolen – uttalelse fra Follorådet. 
 

8. Forslag til ny leieavtale for Breivoll fra Den Kristelige Menighet. 
 

9. Status Grønne energikommuner – oppslag i Aftenposten 12. august. Ladepunkt 
for ladbar motorvogn er etablert på østsiden av inngangen til rådhuset. Støtte fra 
Transnova. 

 

10. Minner om årets Follokonferanse (for alle formannskapene i Follo) som finner 
sted 14. september kl. 17.00 – 21.00 i Ski rådhusteater. Årets Tema: ”Evaluering 
av Follorådet samt fremtidig strategi og organisering”. Husk påmelding. 

 

11. Kandidat til Frivillighetsprisen 2010.  
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12. Runar Jacobsen er ansatt i vikariat som daglig leder i Follo Ren fra 01.09.2010. 
Nåværende daglig leder Monica Iveland skal lede prosjekt Kretsløp Follo de neste 
tre årene. Follo Rens regnskap vil for fremtiden avgis etter regnskapsloven. 

 

13. Anita Borge er tilbake i stillingen som prosjektleder for PURA (prosjekt for renere 
Årungen og Bunnefjorden). 

 

14. Formannskap og kommunestyre 8. september holdes i det nye auditoriet på 
Nordbytun. Gjennomgang av ”Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås 2009” før 
kommunestyresakene. 

 
15. God påmelding til næringskonferansen 2. september. 
 

16. Norsk Luftambulanse vurderer flytting til det tidligere administrasjonsbygget til 
LIDL langs E18. De har i dag sitt hovedkontor i Drøbak og verksted på Berghagen 
i Ski. Luftambulansen har ca 300 arbeidsplasser. 

 

17. Økonomisk status – rådmannens notat til formannskapet av 23.08.2010,  
lnr. 14110/10.  

 

18. Ny ballplass og ballbinge ved Solberg skole ferdig i september.  
 

19. Forslag om ny normalarbeidstid for Ås kommune, kl. 08.00 – 15.30, mandag til 
fredag skal behandles i Administrasjonsutvalget torsdag 26. august. 

 

20. Representant fra SV møter ikke på styremøtene i SFR og melder heller ikke 
forfall. Slik kan vi ikke ha det lenger og ordfører finner det nødvendig å foreta 
nyvalg. Solveig Viste (SV) foreslås som ny representant. 

 

21. Kommunens Fresk-uke arrangeres 5. – 11. september. 
 

22. Sak om reglement skoleskyss kommer til ny behandling i høst, jf. F-sak 40/10. 
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F-sak 43/10  
DISPONERING AV ÅS KOMMUNES EIENDOM I FJELLVEIEN  
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Formannskapets behandling 25.08.2010: 
Ivar Ekanger (A) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: 
Nivå 1 realiseres som forutsatt. Videre utnyttelse av eiendommen vurderes på nytt i 
forhold til hvilke typer boliger som skal bygges der. 
 
Egil Ørbeck (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes til naboenes brev er besvart av rådmannen og til fylkesmannens 
behandling av ankesaken er ferdig. 
 
Votering: 
H's utsettelsesforslag ble nedstemt 7-2 (H). 
Rådmannens innstilling ble vedtatt 7-2 (H). 
Ap's tilleggsforslag ble nedstemt 5-4 (3A, Sp). 
 
Formannskapets vedtak 25.08.2010: 
Saken tas til orientering. 
 
 
  
F-sak 44/10  
TV-AKSJONEN 2010 - FLYKTNINGHJELPEN   
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Formannskapets behandling 25.08.2010: 
Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling: 
Beløpet heves til kr 1,75 pr. innbygger. 
 
Votering:  
Rådmannens innstilling ble vedtatt 6-3 (FrP, Sp, SV) ved alternativ votering mot FrP's 
forslag. 
 
Formannskapets vedtak 25.08.2010: 
1. Ås kommune bevilger kr. 1,50 per innbygger, totalt kr. 24.579 til TV-aksjonen 

Flyktninghjelpen 2010. 
2. Beløpet kr. 24.579 belastes konto 112020.1100.100 diverse utgiftsdekning, og 

finansieres ved å redusere konto 149090.1100.100 øvrige bevilgninger med 
tilsvarende beløp. 
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F-sak 45/10  
HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN - UTTALELSE  
 
Ordførers innstilling: Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Formannskapets behandling 25.08.2010: 
Votering: Ordførers innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 25.08.2010: 
Ås kommune er positiv til de foreslåtte endringene i valgloven og spesielt til at:  

• en kandidat kan be seg fritatt fra å stå på valgliste ved kommunestyrevalg og 
fylkestingsvalg dersom vedkommende legger fram erklæring om at hun/han 
ikke sympatiserer med valglisten 

• at frister for innlevering og tilbaketrekking av listeforslag settes til kl. 12.00 og 
at lørdager likestilles med helligdager når det gjelder frister.  

 
Ås kommune mener forøvrig at  
1. det bør legges til rette for elektronisk opptelling av alle stemmesedler ved at: 

• Alle stemmesedler skal ha så lik utforming som mulig, også departementets 
generelle stemmeseddel.  

• Det åpnes for at sedler kan byttes ut på en betryggende og etterprøvbar måte 
før skanning. 

2. det ikke bør innføres begrensinger for listekandidaters valgbarhet til stemme-
styrer, som valgfunksjonærer eller stemmemottakere. Det blir vanskelig å skaffe 
tilstrekkelig personer som er villige til å bruke arbeidstid, helg og kveldstid på 
valgarbeid. Valgarbeid krever omfattende opplæring og erfaring. Kommunens 
administrasjon har ikke nok personell til å utføre disse oppgavene i tillegg til 
ordinære arbeidsoppgaver.  

 
 
  
F-sak 46/10  
SUPPLERINGSVALG I KONTROLLUTVALG OG OVERTAKSTNEMND  
 
Ordførers endrede innstilling:  
Tilsvarer formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
Formannskapets behandling 25.08.2010: 
Ordfører endret sin innstilling etter samråd med KrF. 
 
Votering: Ordførers innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 25.08.2010: 
1. Som medlem av kontrollutvalget velges: Olav Aardalsbakke (KrF). 
2. Som personlig vara velges Arve Skutlaberg (KrF) i stedet for Bjørg Malme (som er 

ansatt i kommunen). 
3. Som varamedlem i overtakstnemnda velges: Bjørg Malme (KrF). 
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 F-sak 47/10  
SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV 01.10.2010 - 31.01.2011 - 
GRETE GRINDAL PATIL (KrF) 
 

Ordførers innstilling: 
1. Grete Grindal Patil (KrF) innvilges midlertidig fritak fra sine verv i kommunestyret, 

Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM), og Plankomiteen i fra og med 01.10.2010 
til og med 31.01.2011. 

2. Etter opprykk velges ny midlertidig vara i HTM på plass nr. 6: 
3. Som ny midlertidig nestleder i HTM velges: 
4. Etter opprykk velges ny midlertidig vara i Plankomiteen på plass nr. 5: 
5. Som ny nestleder i Plankomiteen velges: 
 

Konsekvenser av midlertidig fritak: 
Kommunestyret:  Etter opprykk i KrF's vararekke foretas det nytt valgoppgjør der ny 
 midlertidig vara på plass nr. 5 er Unni Elisabeth Myklebust. 
HTM:  Else Jorunn Vestby (A) rykker opp som midlertidig medlem.  
Plankomiteen:  Bjørn Bråte (A) rykker opp som midlertidig medlem. 
 Odd Rønningen (Sp) blir midlertidig leder. 
 

Formannskapets behandling 25.08.2010: 
Johan Alnes (A) fremmet følgende forslag til kandidater, jf. innstillingen: 
2. ny midlertidig vara i HTM på plass nr. 6: Jan-Aksel Næss (A) 
3. ny midlertidig nestleder i HTM velges: Joar Solberg (A) 
4. ny midlertidig vara i Plankomiteen på plass nr. 5: Kristin Ohnstad (A) 
5. ny nestleder i Plankomiteen velges: Joar Solberg (A) 
 

Votering:  
Ordførers innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
Ap's forslag til kandidater ble enstemmig tiltrådt. 
 

Formannskapets vedtak 25.08.2010: 
1. Grete Grindal Patil (KrF) innvilges midlertidig fritak fra sine verv i kommunestyret, 

Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM), og Plankomiteen i fra og med 01.10.2010 
til og med 31.01.2011. 

 

2. Etter opprykk velges ny midlertidig vara i HTM på plass nr. 6: Jan-Aksel Næss (A) 
 

3. Som ny midlertidig nestleder i HTM velges: Joar Solberg (A) 
 

4. Etter opprykk velges ny midlertidig vara i Plankomiteen på plass nr. 5: Kristin 
Ohnstad (A) 

 

5. Som ny nestleder i Plankomiteen velges: Joar Solberg (A) 
 

Konsekvenser av midlertidig fritak: 
Kommunestyret:  Etter opprykk i KrF's vararekke foretas det nytt valgoppgjør der ny 
 midlertidig vara på plass nr. 5 er Unni Elisabeth Myklebust. 
 

HTM:  Else Jorunn Vestby (A) rykker opp som midlertidig medlem.  
 

Plankomiteen:  Bjørn Bråte (A) rykker opp som midlertidig medlem. 
 Odd Rønningen (Sp) blir midlertidig leder. 


