
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Formannskapet Moer sykehjem,  08.06.2011 
 1. etasje, møterom 1-3  
 
Fra F-sak:  35/11 Fra kl.: 16.30 
Til F-sak: 42/11 Til kl.: 19:05 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
SV:  Hanne Marit Gran 
 
Møtende medlemmer:  
A:     Johan Alnes, Ivar Ekanger, Anne Odenmarck 
H:     Egil Ørbeck, Gro Haug 
FrP: Arne Hillestad 
Sp:  Marianne Røed  
V:  Jorunn Nakken 
 
Møtende varamedlemmer:  
SV:  Håvard Steinsholt 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Konst. rådmann Marit Roxrud Leinhardt, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
konst. helse- og sosialsjef Unn Hegg, teknisk sjef Arnt Øybekk, 
oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud, 
og økonomisjef Emil Schmidt. 
 
Diverse merknader:  
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:  
Meldingssakene ble delt ut for evt. drøfting til slutt i møtet. Informasjon fra 
rådmannen, F-sak 42/11, F-sakene 35 – 41/11. Meldingssakene ble drøftet til slutt. 
 
 
Godkjent 09.06.2011 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 
F-sak Saksnr. Arkivkode 
Tittel 
 
35/11 11/2071 145 &14  
1. TERTIALRAPPORT 2011  
 
36/11 11/1857 153   
BUDSJETTREGULERING 1. TERTIAL 2011  
 
37/11 11/1901 145   
UTARBEIDELSE AV HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2012 - 2015  
 
38/11 11/1700 210   
ÅS KOMMUNES ÅRSREGNSKAP 2010  
 
39/11 11/2135 410 &24  
BOSETTING AV ORDINÆRE FLYKTNINGER OG ENSLIGE MINDREÅRIGE 
FLYKTNINGER I ÅS KOMMUNE / OPPRETTELSE AV STILLINGER  
 
40/11 10/2866 Q21   
BREKKEVEIEN GANG- OG SYKKELVEG  
 
41/11 10/1778 D12   
ÅS KULTURHUS - FREMTIDIG BRUK.  
KOMMUNENS ANLEDNING TIL Å LEGGE INN ANBUD.  
 
42/11 11/1900 K02   
PROSJEKTPLAN FOR UTARBEIDELSE AV HANDLINGSPLAN FOR  
BIOLOGISK MANGFOLD  
 
 

INFORMASJON FRA RÅDMANNEN 08.06.2011 
 

1. Rådmannen orienterte om at Ås kommune og UDI nærmer seg enighet om 
betingelsene for videre drift av Bjørnebekk asylmottak. 

 
2. Dyster Eldor. Notat om videre håndtering av reguleringsplanen sendes ut til møtet 

22.06.2011. 
 
3. ORIENTERING OM PLANER FOR ÅS SENTRUM  

Plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud orienterte om status og planer fremover. 
 

 
REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 08.06.2011 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
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MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 08.06.2011 
-orientering fra ordfører og eventuelt 

 
1. Meklingsmøte om kommuneplanen torsdag 9. juni hos fylkesmannen. 
 
2. Status for Kroerveien 51, 53, 55, jf. F-sak 32/11. Se vedtak i F-sak 39/11. 
 
3. Sakspapirer til representantskapsmøter. Ordfører har videresendt 

saksdokumentene på e-post til formannskapet, men vedleggene er tunge for e-
postkassene. Det ble enighet om at dokumentene kan legges til gjennomsyn på 
rådhuset og at ordfører sender e-post om at de ligger der. 

 
4. Kandidater til stemmestyrene. 
 
5. Tinglyst klausul knyttet til Vestskogen, gnr. 74, bnr. 114:  

Eiendommen kan kun avhendes videre av Ås kommune som et ledd i fremtidige 
grunnkjøpsforhandlinger, kfr. St.prp. nr. 60 (1983-84). 
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F-sak 35/11  
1. TERTIALRAPPORT 2011  
 

Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 

Formannskapets behandling 08.06.2011: 
Spørsmål til tertialrapporten sendes samlet fra hvert parti på e-post til rådmannen, 
marit.leinhardt@as.kommune.no innen onsdag 15. juni 2011. 
 

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

Formannskapets innstilling 08.06.2011: 
1. tertialrapport 2011 tas til orientering. 
 
 
  
F-sak 36/11  
BUDSJETTREGULERING 1. TERTIAL 2011  
 

Rådmannens innstilling: 
1) Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.  
2) Årets låneopptak økes med 1,2 mill. kroner til 75,831 mill. kroner. 
 

Formannskapets behandling 08.06.2011: 
Ordfører orienterte om brev av 31.05.2011 fra Borg bispedømmeråd til Ås kommune 
og til telefonsamtale med Borg bispedømmeråd samme dag vedrørende "Prostebolig 
i Follo". 
 
Ivar Ekanger (A) fremmet følgende forslag: Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 

Votering: Ap's forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 

Formannskapets innstilling 08.06.2011: 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2, med følgende endring i tabell 2: 
• Investeringsrammen for ny prestebolig økes ikke.  
• Det tas ikke opp nye lån. Restfinansiering av investeringene (kr. 200’) dekkes av 

mindreforbruket i 2010 
 
 
  
F-sak 37/11  
UTARBEIDELSE AV HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2012 - 2015  
 

Rådmannens innstilling:  
1. Arbeidet med plan- og budsjettprosessen gjennomføres som beskrevet i 

saksutredningen.  
2. De foreløpige økonomiske rammene for 2012 – 2014 er i 1000 kr:  

Sentraladministrasjonen:    66 128 
Oppvekst og kultur:   299 815  
Helse- og sosial:  224 300 
Teknikk og miljø:    86 127 
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Formannskapets behandling 08.06.2011: 
Votering: Rådmannens innstilling med endret årstall i pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 08.06.2011: 
1. Arbeidet med plan- og budsjettprosessen gjennomføres som beskrevet i 

saksutredningen.  
2. De foreløpige økonomiske rammene for 2012 er i 1000 kr:    

     
Sentraladministrasjonen:    66 128                      
Oppvekst og kultur:   299 815   
Helse- og sosial:  224 300   
Teknikk og miljø:    86 127     

 
 
  
F-sak 38/11  
ÅS KOMMUNES ÅRSREGNSKAP 2010  
 
Rådmannens innstilling: 
1. Årsregnskapet til Ås kommune for 2010 godkjennes. 
2. Mindreforbruket i 2010 avsettes til generelt disposisjonsfond. 
3. Det avsettes 5 mill.kr til et rentebufferfond. 
 
Formannskapets behandling 08.06.2011: 
Ivar Ekanger (A) fremmet følgende forslag som alternativ til pkt. 2 og 3 i rådmannens 
innstilling: Tilsvarer pkt. 2 i formannskapets innstilling. 
 
Votering: Rådmannens innstilling pkt. 1 og Ap's forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 08.06.2011: 
1. Årsregnskapet til Ås kommune for 2010 godkjennes. 
2. Mindreforbruket avsettes til følgende formål 

• 5,0 mill. kr til rentebufferfond 
• 3,0 mill. kr til redusert låneopptak i 2011  
• 1,6 mill. kr til gang- og sykkelvei Brekkeveien, jfr. F-sak 40/11 
• 500’ kr til rehabilitering av Solberg gård 
• 300' til asfalt i Ileveien 
• 200’ kr for å unngå låneopptak i F-sak 36/11 
• 100’ kr til styrking av rusomsorgen i 2011  
• 63' kr til dekning av ”avlyst anbud på kontormøbler” 
• Resten av mindreforbruket avsettes til generelt disposisjonsfond 
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F-sak 39/11  
BOSETTING AV ORDINÆRE FLYKTNINGER OG ENSLIGE MINDREÅRIGE 
FLYKTNINGER I ÅS KOMMUNE / OPPRETTELSE AV STILLINGER  
 
Rådmannens innstilling: 
Det fremmes to alternative innstillinger avhengig av kjøp/ikke kjøp av Kroerveien 51, 
53 og 55: 
 
Under forutsetning av at kommunestyret ikke vedtar kjøp av Kroerveien 51, 53 og 55  
1. Det opprettes 5,6 årsverk som miljøarbeidere/miljøterapeuter knyttet til prosjektet 

fram til 01.11.2012. Stillingene dekkes økonomisk av Buf-etat.  
2. Det opprettes ett årsverk som fagkoordinator/ledende miljøterapeut knyttet til 

prosjektet fram til 01.11.2012. Stillingene dekkes økonomisk av Buf-etat. 
3. Det opprettes 50% stilling innen barnevernet til å fatte vedtak, følge opp vedtak og 

arbeide i miljøet. Stillingene dekkes økonomisk av Buf-etat. 
4. Anmodningen fra IMDI om bosetting av flere flyktninger avslås inntil nye 

kommunale boliger kan stilles til disposisjon. 
 
 
Under forutsetning av at kommunestyret vedtar kjøp av Kroerveien 51, 53 og 55  
1. Stillingene knyttet til prosjektet som prosjektleder og miljøarbeidere omgjøres til 

faste stillinger. Stillingene dekkes økonomisk av Buf-etat. 
2. Prosjektlederstillingen omgjøres til avdelingslederstilling. Stillingen dekkes 

økonomisk av Buf-etat.  
3. Det opprettes en stilling som fagkoordinator/ledende miljøterapeut. Stillingen 

dekkes økonomisk av Buf-etat  
4. Det opprettes opptil 18 faste årsverk som miljøarbeidere/miljøterapeuter. 

Stillingene dekkes økonomisk av Buf-etat.  
5. Kommunen imøtekommer deler av anmodningen fra Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet. Ås kommune bosetter 20 personer i perioden 2011 – 2013, 
og fem enslige mindreårige i samme periode. Dette vil komme i tillegg til 
flyktningene kommunen har vedtatt å bosette i 2010, men som ennå ikke er 
bosatt i kommunen. 

6. Det opprettes 100% stilling innen barnevernet til å fatte, følge opp vedtak og 
arbeide i miljøet. Stillingene dekkes økonomisk av Buf-etat. 

 
Formannskapets behandling 08.06.2011: 
Anne Odenmarck (A) fremmet følgende forslag:  
Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Gro Haug (H) fremmet følgende tilleggsforslag til Ap's forslag: 
Anmodningen fra IMDI om BOSETTING AV MINDREÅRIGE FLYKTNINGER avslås 
inntil nye kommunale boliger kan stilles til disposisjon. 
 
Votering:  
Ap's forslag ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling, alternativ 1, pkt. 4, ble nedstemt 8-1 (FrP). 
H's forslag ble nedstemt 6-3 (2H, FrP). 
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Formannskapets vedtak 08.06.2011: 
1. Spørsmålet om kjøp av boliger til flyktninger og mindreårige flyktninger,  

F-sak 32/11, utsettes. Dette gjelder også punktene om utlysing og tilsetting. 
2. Rådmannen legger fram sak om framtidig organisering av flyktningearbeidet i Ås 

kommune, herunder en drøfting av om ansvaret for flyktninger/asylsøkere fortsatt 
skal ligge til oppvekst- og kultursjefen eller til helse- og sosialsjefen. I denne 
saken drøftes også spesifikt plassering av ansvaret for mindreårige 
flyktninger/asylsøkere. 

 
 
  
F-sak 40/11  
BREKKEVEIEN GANG- OG SYKKELVEG  
 
Rådmannens innstilling: 
1. Det bygges gang- og sykkelvei fra Moer sykehjem til sentrum 
2. Investeringsbudsjettet for vei styrkes med kr. 1 600 000,- 
3. Det tas opp et lån på kr. 1 600 000,- for å finansiere veien. 
 
Formannskapets behandling 08.06.2011: 
Ivar Ekanger (A) fremmet følgende forslag som alternativ til rådmannens innstilling 
pkt. 2 og 3: 
Investeringsbudsjettet for vei styrkes med kr 1,6 mill og finansieres av 
mindreforbruket i kommunes regnskap for 2010, jfr. F-sak 38/11. 
 
Formannskapet drøftet seg frem til at det var nødvendig å fatte vedtaket i hht. 
kommuneloven § 13 (hasteparagrafen).  
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Ap's endringsforslag samt bruk av kommuneloven § 13, 
ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 08.06.2011: 
1. Det bygges gang- og sykkelvei fra Moer sykehjem til sentrum 
2. Investeringsbudsjettet for vei styrkes med kr 1,6 mill og finansieres av 

mindreforbruket i kommunes regnskap for 2010, jf. F-sak 38/11. 
 
Vedtaket er fattet i henhold til kommuneloven § 13 og legges frem som referatsak til 
kommunestyret 22.06.2011. 
 
 
  



Side 8 av 8 

 

F-sak 41/11  
ÅS KULTURHUS - FREMTIDIG BRUK.  
KOMMUNENS ANLEDNING TIL Å LEGGE INN ANBUD.  
 
Rådmannens innstilling: 
Rådmannen gis etter egen vurdering anledning til å legge inn anbud på drift av:  

• Teater/scenebruk i Ås kinoteater 
• Kinodrift i Ås kinoteater 
• Arrangementer i vestibylen og uteareal i borggården 
• Servering/catering i 2. etasje 
• Servering i vestibylen og uteareal i borggården – også innbefattet 

personalkantine 2 timer hver formiddag 
 
Formannskapets behandling 08.06.2011: 
Egil Ørbeck (H) fremmet følgende forslag som alternativ til rådmannens innstilling: 
Rådmannen gis etter egen vurdering anledning til å legge inn anbud, jf. K-sak 34/11. 
 
Ivar Ekanger (A) fremmet forslag på bakgrunn av drøftingene i formannskapet: 
Tilsvarer formannskapets vedtak pkt. 2 og 3. 
 
Votering: 
H's forslag ble vedtatt 8-1 (FrP). 
Ap's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 08.06.2011: 
1. Rådmannen gis etter egen vurdering anledning til å legge inn anbud,  

jf. K-sak 34/11. 
2. For å sikre en korrekt og lovlig prosess legger rådmannen frem sak for 

formannskapet med beskrivelse av flere instanser (kommuner, konsulentfirmaer 
eller lignende) som kan være aktuelle for å bistå kommunen med de oppgaver 
rådmannen eller andre aktører kan være inhabile i forhold til. 

3. Med unntak av kjøkkenet settes ingen andre lokaler i andre etasje ut på anbud. 
 
 
  
F-sak 42/11  
PROSJEKTPLAN FOR UTARBEIDELSE AV HANDLINGSPLAN FOR  
BIOLOGISK MANGFOLD  
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Formannskapets behandling 08.06.2011: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 08.06.2011: 
Prosjektplan datert 18.05.11 for utarbeidelse av Handlingsplan for biologisk mangfold 
tas til orientering. 
 


