
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Kommunestyret Moer sykehjem, 1. etg.  09.03.2011 
 

Fra K-sak:  14/11 Fra kl.: 19.00 
Til K-sak: 26/11 Til kl.: 21.55 
 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A: Bjørn Bråte og Kerstin Skar 
H: Hilde Kristin Eide Marås og Beathe Lille 
FrP: Ove Haslie og Stein Erik Lundblad 
Sp: Ann-Karin Sneis 
SV: Karsten Nordal Hauken 
V: Trine Hvoslef-Eide 
KrF: Torger Gillebo 
 

Møtende medlemmer:  
A: Johan Alnes, Anne Odenmarck, Ivar Ekanger, Wenche Jahrmann, Einride Berg,  
 Joar Solberg, Marija Tomac, Kerstin Skar, Tommy Skar og Kjell Ivar Brynildsen 
H: Egil Ørbeck, Gro Haug og Ole Fredrik Nordby 
FrP: Arne Hillestad, Torill Horgen og Veronica Green 
Sp: Marianne Røed, Odd Rønningen og Annett Michelsen 
SV: Håvard Steinsholt, Saroj Pal og Hanne Marit Gran 
V: Jorunn Nakken 
KrF: Morten Lillemo 
 

Møtende varamedlemmer:  
A: Grazyna Englund og Bonsak Hammeraas 
H: Jan Ove Rikheim og Bjørn Leivestad 
FrP: Kjetil Barfelt og Oluf Berentsen  
Sp: Leif Sundheim 
SV: Pål Vedeld 
V: Ivar Magne Sæveraas 
KrF: Bjørg Malme 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Per A. Kierulf, konsulent/sekretær Jeanette Karlsen, helse- og sosialsjef Marit R. 
Leinhardt, oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud og 
teknisk sjef Arnt Øybekk. 
 

Andre møtte: 
Kontrollutvalgsleder Håkon Henriksen. 
 

Diverse merknader:  
Møtet ble innledet med en presentasjon av plansmier ved Audun Engh fra Plansmieforum. 
 
 

Godkjent 10.03.2011 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 
Underskrifter: 
 _____________________________ _____________________________ 
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SAKSLISTE 
 
K-sak Saksnr. Arkivkode 
Tittel 
 
14/11 05/3318 REG R-239  
R-239 - REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET NEBBA BRYGGE - OPPEGÅRD GRENSE    
 
15/11 10/1680 N06   
ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS  
 
16/11 11/568 423   
ETABLERING AV SENIORKONTAKT I ÅS KOMMUNE  
 
17/11 11/539 G27   
ØKNING I DRIFTSTILSKUDD VED ÅS FYSIOTERAPI OG TRENINGSSENTER  
 
18/11 11/577 031 F60   
ORGANISERING AV RUSTEAMET I ÅS  
 
19/11 11/200 031   
ORGANISERING AV BARNEVERNET I ÅS  
 
20/11 10/1546 Q80   
TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011 – 2013 - RULLERING 2010 
 
21/11 10/3294 145   
HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2011 - 2014  
- OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK 
 
22/11 10/696 219   
RÅDMANNENS OPPFØLGING AV RAPPORT OM BRUK AV KONSULENTER  
I ÅS KOMMUNE  
 
23/11 10/652 033 &14  
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2010  
 
24/11 07/2696 X42 &15  
SUPPLERINGSVALG VED BORGARTING LAGMANNSRETT 2008-2012  
- VALG AV 3 MENN, SAMT VALG TIL FELLES RESERVELISTE 
 
25/11 07/2699 X42 &15  
SUPPLERINGSVALG MEDDOMMERVERV VED FOLLO TINGRETT 2008-2012  
- VALG AV 4 MENN 
 
26/11 09/1473 033 &16  
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - ANN-KARIN SNEIS (SP)  
- NYTT VALGOPPGJØR 
 
 

REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRET 
Referatsakene ble tatt til orientering.
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K-sak 14/11  
R-239 - REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET NEBBA BRYGGE  
- OPPEGÅRD GRENSE    
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 17.02.2011: 
Under henvisning til saksutredningen og i medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven 
av 1985 vedtar Ås kommune forslag til reguleringsplan for området Nebba brygge – 
Oppegård grense som vist på kart sist revidert 07.02.2011, med 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 07.02.2011.  
 
Ås kommune vedtar alternativ 1 (kjørevei mellom Nebba brygge i sør og gnr 111 bnr 
18 i nord), med følgende endringer i reguleringsbestemmelsene: 
• § 2 a.: setningen tilføyes: (…), eller tilbakeføres til opprinnelig utseende. 
• § 7.1. b. første setning strykes. Siste setning tilføyes: (…), og legges frem for 

hovedutvalg for teknikk og miljø til godkjennelse. 
• § 7.3. endres til: 

Spesialområder – privat kjørevei/kyststi og privat gang- og sykkelvei 
Veiene skal være åpne for allmenn umotorisert ferdsel, og være stengt ved Nebba 
brygge med halvbom. Oppgradering av veiene skal skje på en skånsom måte, og 
det skal tas hensyn til eksisterende naturmiljø og terreng. Maksimal veibredde 
skal være 230 cm + totalt 70 cm veiskulder. Veibredden kan i svinger økes til 
maksimalt 280 cm. Forstøtningsmurer skal utføres/forblendes med naturstein. 
Ved strand i nord skal utvidelse av kjørevei/kyststi foregå på landsiden. 
Før arbeidet påbegynnes skal det fremlegges en byggeplan til godkjennelse i 
hovedutvalg for teknikk og miljø. Byggeplanen skal inneholde linjeføring 
(eksisterende og foreslått), høydeprofiler (eksisterende og foreslått), materialvalg i 
kantstein, forblending og kjørevei/kyststi, belysning og beplantning samt plan for 
fremføring av elektriske kabler. Målestokk maksimalt 1:200. 

 
Kommunestyrets behandling 09.03.2011: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: 
• Gjennomføring av planen, herunder alle kostnader til grunnerverv, skal gjøres i 

privat regi. 
• Tillegg til reguleringsbestemmelsene § 7.1. b: Godkjent turvei skal realiseres 

samtidig med utbygging av øvrige veianlegg i området. 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet hovedutvalgets innstilling, med følgende endringer til 
reguleringsbestemmelsene § 7.3: 
• ”Privat kjørevei” i overskriften utgår. 
• Setningene ”Maksimal (…) 280 cm” erstattes med ”Veien bygges som standard 

gang- og sykkelvei med kjøring til eiendommene tillatt¨. 
• ”Kjørevei” strykes. 
 
Morten Lillemo (KrF) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken sendes tilbake til utredning av landskapsarkitekt Dyrings forslag til alternativ 
veitrase. 
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Ivar Sæveraas (V) fremmet administrasjonens innstilling alternativ 3: 
Ås kommune vedtar alternativ 3 (gangvei mellom Nebba brygge i sør og gnr 111 bnr 
18 i nord). 
 
Votering: 
KrF’s utsettelsesforslag ble nedstemt 25-8 (4SV, 2V, 2KrF). 
Hovedutvalgets innstilling ble nedstemt 17-16 (11A, 5H). 
V’s forslag ble nedstemt 27-6 (4SV, 2V). 
FrP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
SV’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 09.03.2011: 
Under henvisning til saksutredningen og i medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven 
av 1985 vedtar Ås kommune forslag til reguleringsplan for området Nebba brygge – 
Oppegård grense som vist på kart sist revidert 07.02.2011, med 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 07.02.2011.  
Gjennomføring av planen, herunder alle kostnader til grunnerverv, skal gjøres i privat regi. 
 
Ås kommune vedtar alternativ 1 (vei mellom Nebba brygge i sør og gnr 111 bnr 18 i 
nord), med følgende endringer i reguleringsbestemmelsene: 
• § 2 a.: setningen tilføyes: (…), eller tilbakeføres til opprinnelig utseende. 
• § 7.1. b. første setning strykes. Siste setning tilføyes: (…), og legges frem for 

hovedutvalg for teknikk og miljø til godkjennelse. Godkjent turvei skal realiseres 
samtidig med utbygging av øvrige veianlegg i området. 

• § 7.3. endres til: 
Spesialområder – kyststi og privat gang- og sykkelvei 
Veiene skal være åpne for allmenn umotorisert ferdsel, og være stengt ved Nebba 
brygge med halvbom. Oppgradering av veiene skal skje på en skånsom måte, og 
det skal tas hensyn til eksisterende naturmiljø og terreng. Veien bygges som 
standard gang- og sykkelvei med kjøring til eiendommene tillatt. 
Forstøtningsmurer skal utføres/forblendes med naturstein. Ved strand i nord skal 
utvidelse av kyststi foregå på landsiden. 
Før arbeidet påbegynnes skal det fremlegges en byggeplan til godkjennelse i 
hovedutvalg for teknikk og miljø. Byggeplanen skal inneholde linjeføring 
(eksisterende og foreslått), høydeprofiler (eksisterende og foreslått), materialvalg i 
kantstein, forblending og kyststi, belysning og beplantning samt plan for 
fremføring av elektriske kabler. Målestokk maksimalt 1:200. 
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K-sak 15/11  
ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS  
 
Rådmannens innstilling: 
”Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune” (Vedlegg 3) vedtas som erstatning for 
”Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune, 10.11.2010 (Vedlegg 1). 
  
Kommunestyrets behandling 09.03.2011: 
Marianne Røed (Sp) fremmet følgende forslag som endring til retningslinjene: 
4. Særlige trafikkfarlige veier i Ås: strekningen mellom Bakk og Gulli og strekningen 
mellom Teigen og Rød anses som særlig trafikkfarlig for 1.-7. trinn. Det tilbys skyss 
hele året. 
 
Bjørg Malme (KrF) fremmet følgende forslag som endring til retningslinjene: 
Tidspunkt for slutt vinterskyss, endres til 15. april. 
 
Jan Ove Rikheim (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken sendes tilbake til hovedutvalg for oppvekst og miljø for ny vurdering på 
grunnlag av de innspill som har kommet. 
• Veiene har i stor grad blitt dårligere, trafikken har økt, spesielt tungtrafikk bl.a. på 

Kroer og Nordby. 
• Befaringen med TryggTrafikk er gjort midt på dagen da trafikken er lav, og ikke på 

det tidspunkt elevene skal gå og sykle til skolen. 
• En innstramming av dagens regelverk vil også føre til økt uønsket biltrafikk ved 

skolene som er berørt. 
 
Votering: 
H’s utsettelsesforslag ble nedstemt 28-5 (5H). 
Sp’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
KrF’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
Hovedutvalgets innstilling ble for øvrig enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 09.03.2011: 
”Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune” (Vedlegg 3) vedtas som erstatning for 
”Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune, 10.11.2010 (Vedlegg 1), med følgende 
endringer: 
• 4. Særlige trafikkfarlige veier i Ås: strekningen mellom Bakk og Gulli og 

strekningen mellom Teigen og Rød anses som særlig trafikkfarlig for 1.-7. trinn. 
Det tilbys skyss hele året. 

• Tidspunkt for slutt vinterskyss, endres til 15. april. 
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K-sak 16/11  
ETABLERING AV SENIORKONTAKT I ÅS KOMMUNE  
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 16.02.2011: 
1. Seniorkontakt i Ås kommune etableres med de konkretiseringer som er beskrevet 

i saken. 
2. Stillingen iverksettes etter nærmere avklaringer og tidligst i 3. tertial, sett i 

sammenheng med andre nye tiltak og kostnader knyttet til dette. 
3. Tilbudet evalueres i løpet av 2013. 
4. Kostnad for 2011 er kr.300.000,- og dekkes av ansvar 3341 
5. Den videre kostnaden for 2012, 2013 og 2014 innarbeides i 

handlingsprogrammet. 
 
Kommunestyrets behandling 09.03.2011: 
Marija Tomac (A) fremmet følgende forslag som nytt kulepunkt under ”Behov for 
kompetanse”: Kompetanse i nettverksarbeid 
 
Johan Alnes (A) fremmet følgende endringsforslag til innstillingens pkt. 2: 
”iverksettes” erstattes med ”opprettes”. 
 
Votering:   
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Ap’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 09.03.2011: 
1. Seniorkontakt i Ås kommune etableres med de konkretiseringer som er beskrevet 

i saken, og med nytt kulepunkt under ”Behov for kompetanse”: Kompetanse i 
nettverksarbeid. 

2. Stillingen opprettes etter nærmere avklaringer og tidligst i 3. tertial, sett i 
sammenheng med andre nye tiltak og kostnader knyttet til dette. 

3. Tilbudet evalueres i løpet av 2013. 
4. Kostnad for 2011 er kr 300.000,- og dekkes av ansvar 3341. 
5. Den videre kostnaden for 2012, 2013 og 2014 innarbeides i 

handlingsprogrammet. 
 
 
  
K-sak 17/11  
ØKNING I DRIFTSTILSKUDD VED ÅS FYSIOTERAPI OG TRENINGSSENTER  
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 16.02.2011: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 09.03.2011: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 09.03.2011: 
Ledig driftstilskuddshjemmel ved Ås Fysioterapi og Treningssenter lyses ut ledig, og 
økes samtidig, jf. nytt regelverk, fra 20 % til 40 % i hjemmelsstørrelse.  
Kostnadsøkningen dekkes fra ansvar 3030. 
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K-sak 18/11  
ORGANISERING AV RUSTEAMET I ÅS  
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 16.02.2011: 
1. Kommunens rusteam organiseres som et team med teamleder i enhet for psykisk 

helse. 
2. Rusteamet får kontorlokaler på Moer sykehjem i sammen med psykisk helse, og 

skal bemanne personalbasen i nye Fjellveien. 
 
Kommunestyrets behandling 09.03.2011: 
Egil Ørbeck (H) fremmet følgende tilleggforslag som nytt pkt. 3: 
Eventuelle budsjettmessige konsekvenser for Handlingsprogram med økonomiplan 
fremmes som egen sak. 
 
Votering: 
Hovedutvalgets innstilling med H’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 09.03.2011: 
1. Kommunens rusteam organiseres som et team med teamleder i enhet for psykisk 

helse. 
2. Rusteamet får kontorlokaler på Moer sykehjem i sammen med psykisk helse, og 

skal bemanne personalbasen i nye Fjellveien. 
3. Eventuelle budsjettmessige konsekvenser for Handlingsprogram med 

økonomiplan fremmes som egen sak. 
 
 
  
K-sak 19/11  
ORGANISERING AV BARNEVERNET I ÅS  
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 16.02.2011: 
1. Barnevernet i Ås organiseres som en enhet, med enhetsleder.  
2. I forbindelse med tilførsel av ressurser iht. søknad  om øremerkede midler til det 

kommunale barnevernet i 2011, etableres det en stilling som enhetsleder i 
barnevernet. 

3. Enheten organiseres i helse og sosialetaten. 
 
Kommunestyrets behandling 09.03.2011: 
Hanne Marit Gran (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Økonomiske konsekvenser legges frem som egen sak. 
 
Morten Lillemo (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Ordningen evalueres etter 2 år. 
 
Votering: 
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
SV’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
KrF’s tilleggsforslag ble nedstemt 31-2 (2KrF). 
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Kommunestyrets vedtak 09.03.2011: 
1. Barnevernet i Ås organiseres som en enhet, med enhetsleder.  
2. I forbindelse med tilførsel av ressurser iht. søknad  om øremerkede midler til det 

kommunale barnevernet i 2011, etableres det en stilling som enhetsleder i 
barnevernet. 

3. Enheten organiseres i helse og sosialetaten. 
4. Økonomiske konsekvenser legges frem som egen sak. 
 
 
  
K-sak 20/11  
TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011 - 2013 RULLERING 2010 
 
Formannskapets innstilling 02.02.2011: 
”Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2011-2013” vedtas. Tiltaksplanen skal rulleres neste 
gang høsten 2011. Et tiltak på Rustad skole er planlagt realisert i 2011.  
 
Følgende endringer gjøres i ”Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2011-2013”: 
• Punktene som tas hånd om ved oppgradering av Nordbyveien eller andre større 

prosjekter fjernes fra listene. 
 
Tabell 1 – Kommunale veier: 
• Nytt pkt., settes som prioritet 1: Det innføres 40 km/t fartsbegrensning på 

Nebbaveien fra krysset Nebbaveien/Kjærnesveien til Nebba brygge. 
• Nytt pkt., settes som prioritet 2: Det innføres 30 km/t-sone i den kommunale delen 

av Kjærnesveien, Kjærnesstranda, Stangengveien med tilhørende sideveier.  
• Nytt pkt., settes som prioritet 3: Forbudsskilt mot gjennomkjøring tungtrafikk 

Israndveien/Solbergskogen. 
 
Tabell 2 – Fylkesveier: 
• Prioritet 29 strykes. 
• Prioritet 8 settes til prioritet 1. 
• Prioritet 7 settes til prioritet 4. 
• Prioritet 27 som tillegg: Gjennomføre tiltak for RV 152 Ås sentrum – Holstad for å 

begrense tungtrafikk (skilting). 
 
Tabell 3 – Riks- og europaveier: 
• Nytt pkt.: Parkeringsplass for kollektivreisende ved Vinterbro. 
 
Kommunestyrets behandling 09.03.2011: 
Anne Odenmarck (A) fremmet følgende forslag til tiltaksplanen: 
• Innspill vedr. fylkesveier: Opphøyd gangfelt/fartsdumper langs Kroerveien, evt. 

redusert fartsgrense, vurderes. 
 
Morten Lillemo (KrF) fremmet følgende forslag til tiltaksplanen: 
• Tabell 1 - kommunale veier: prioritet 8 settes til prioritet 5. 
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Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Ap’s forslag ble vedtatt 32-1 (1KrF). 
KrF’s forslag ble nedstemt 25-8 (4Sp, 2SV, 2KrF). 
 
Kommunestyrets vedtak 09.03.2011: 
”Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2011-2013” vedtas. Tiltaksplanen skal rulleres neste 
gang høsten 2011. Et tiltak på Rustad skole er planlagt realisert i 2011.  
 
Følgende endringer gjøres i ”Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2011-2013”: 
• Punktene som tas hånd om ved oppgradering av Nordbyveien eller andre større 

prosjekter fjernes fra listene. 
• Innspill vedr. fylkesveier: Opphøyd gangfelt/fartsdumper langs Kroerveien, evt. 

redusert fartsgrense, vurderes. 
 
Tabell 1 – Kommunale veier: 
• Nytt pkt., settes som prioritet 1: Det innføres 40 km/t fartsbegrensning på 

Nebbaveien fra krysset Nebbaveien/Kjærnesveien til Nebba brygge. 
• Nytt pkt., settes som prioritet 2: Det innføres 30 km/t-sone i den kommunale delen 

av Kjærnesveien, Kjærnesstranda, Stangengveien med tilhørende sideveier.  
• Nytt pkt., settes som prioritet 3: Forbudsskilt mot gjennomkjøring tungtrafikk 

Israndveien/Solbergskogen. 
 
Tabell 2 – Fylkesveier: 
• Prioritet 29 strykes. 
• Prioritet 8 settes til prioritet 1. 
• Prioritet 7 settes til prioritet 4. 
• Prioritet 27 som tillegg: Gjennomføre tiltak for RV 152 Ås sentrum – Holstad for å 

begrense tungtrafikk (skilting). 
 
Tabell 3 – Riks- og europaveier: 
• Nytt pkt.: Parkeringsplass for kollektivreisende ved Vinterbro. 
 
 
  
K-sak 21/11  
HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2011 - 2014  
- OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK 
 
Formannskapets innstilling 02.02.2011: Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 09.03.2011: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 09.03.2011: 
1. Rådmannens forslag til oppfølging av kommunestyret vedtak, beskrevet i  

pkt 1 – 12, tas til etterretning. 
2. Nye elementer som påvirker vedtatte budsjett, beskrevet i denne saken, tas til 

orientering 
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K-sak 22/11  
RÅDMANNENS OPPFØLGING AV RAPPORT OM BRUK AV KONSULENTER  
I ÅS KOMMUNE  
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 09.03.2011: 
Votering: Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 09.03.2011: 
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedrørende oppfølgingen av 
anbefalingene i rapporten om konsulentbruken i kommunen til orientering. 
 
 
  
K-sak 23/11  
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2010  
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 09.03.2011: 
Votering: Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 09.03.2011: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2010 til orientering. 
 
 
  
K-sak 24/11  
SUPPLERINGSVALG VED BORGARTING LAGMANNSRETT 2008-2012  
- VALG AV 3 MENN, SAMT VALG TIL FELLES RESERVELISTE 
 
Formannskapets innstilling 16.02.2011: 
Som lagrettemedlemmer og meddommere ved Borgarting lagmannsrett for resten av 
perioden 2008-2012 velges ytterligere 3 menn: 
 

Menn Etternavn Fornavn Fødselsår 
1.  Jørgensen Thor Arne 1963 
2.  Herrmann Ronny 1974 
3.  Søberg Jan Erik 1961 

 
På felles reserveliste for meddommere til lagmannsrett, 
tingrett m.m. tilføyes: 
Kvinner Etternavn Fornavn Fødselsår 

1.  Borgen Jorunn Spord 1956 
2.  Ascheoug Marit Synnøve 1947 
3.  Torvik Ann Hilde 1975 
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Kommunestyrets behandling 09.03.2011: 
Ordfører orienterte om at Marit Synnøve Ascheoug kommer til å flytte fra kommunen, 
og bør derfor strykes fra lista.  
 
Votering: Formannskapets innstilling med ordførers endring ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 09.03.2011: 
Som lagrettemedlemmer og meddommere ved Borgarting lagmannsrett for resten av 
perioden 2008-2012 velges ytterligere 3 menn: 
 

Menn Etternavn Fornavn Fødselsår 
1.  Jørgensen Thor Arne 1963 
2.  Herrmann Ronny 1974 
3.  Søberg Jan Erik 1961 

 
På felles reserveliste for meddommere til lagmannsrett, 
tingrett m.m. tilføyes: 
Kvinner Etternavn Fornavn Fødselsår 

1.  Borgen Jorunn Spord 1956 
2.  Torvik Ann Hilde 1975 

 
 
 
  
K-sak 25/11  
SUPPLERINGSVALG MEDDOMMERVERV VED FOLLO TINGRETT 2008-2012  
- VALG AV 4 MENN 
 
Formannskapets innstilling 16.02.2011: Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 09.03.2011: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 09.03.2011: 
Som meddommere ved Follo tingrett for resten av perioden 2008-2012 velges 
ytterligere 4 menn: 
 

Menn Etternavn Fornavn Fødselsår 
1.  Michaelsen Terje 1942 
2.  Wilberg Ivar Edvard 1959 
3.  Thorsteinsen Jan Roger 1978 
4.  Holmqvist Jan Fredrik 1953 
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K-sak 26/11  
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - ANN-KARIN SNEIS (SP)  
- NYTT VALGOPPGJØR 
 
Formannskapets innstilling 16.02.2011: Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 09.03.2011: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 09.03.2011: 
Ann-Karin Sneis fritas fra sitt verv i kommunestyret fra vedtaksdato og ut 
valgperioden. 
 
Som konsekvens av vedtaket foretas det nytt valgoppgjør i kommunestyret for 
Senterpartiet: 
• Leif Sundheim blir fast medlem i kommunestyret på plass nr. 4 etter opprykk. 
• Oddvar Nordnes blir vararepresentant i kommunestyret på plass nr. 7 etter 

opprykk. 
 
 
  


