
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 12/362-2 

PROTOKOLL 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 15.02.2012 
 
Fra F-sak:  8/12 Fra kl.: 18.30 
Til F-sak: 9/12 Til kl.: 20.35 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A:     Ivar Ekanger 
 
Møtende medlemmer:  
A:     Johan Alnes 
V:  Jorunn Nakken 
Sp:  Marianne Røed  
SV:  Hege Opedal 
H:     Gro Haug, Egil Ørbeck 
KrF: Morten Lillemo 
FrP: Arne Hillestad 
 
Møtende varamedlemmer:  
A:     Anne Odenmarck 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, teknisk sjef Arnt Øybekk, 
plan- og utviklingssjef Cornelia Solheim, økonomisjef Emil Schmidt  
og service- og kommunikasjonssjef Andreas Brodahl. 
 
Diverse merknader:  
 
 
Godkjent 16.02.2012 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 
F-sak Saksnr. Arkivkode 
Tittel 
 
8/12 07/2577 REG R-151  
DYSTER - ELDOR - OPPARBEIDELSE OG SALG  
 
9/12 11/4127 614  
KONTORLOKALER I SENTRUM - LEIE ELLER EIE  
 
 
 

INFORMASJON FRA RÅDMANNEN 15.02.2012 
 

1. Minnesmerket på Åsgård for de falne under 2. verdenskrig, jf. 11/2379-5.  
Rådmann Trine Christensen orienterte om arbeidsprosessen. Kostnadene på ca. 
kr 65.000 behandles i sak om budsjettregulering 1. tertial. Minnesmerket skal 
være ferdig til 17. mai 2012. 

 
2. Regnskaper for 2011. Urevidert versjon datert 15.02.2012 og pressemelding 

datert 16.02.2012 ble delt ut. Økonomisjef Emil Schmidt orienterte om status.  
Reviderte regnskaper vil bli lagt frem for behandling i formannskap og 
kommunestyre samtidig med årsmelding i mai. 
 

3. Sengeplasser etter innføring av samhandlingsreformen.  
Helse- og sosialsjef orienterte om status og om de økonomiske vurderinger 
administrasjonen legger til grunn for kjøp og salg av sengeplasser. Utfordringen er 
å bruke midlene slik at resultatet blir best mulig for kommunens innbyggere. 
 
Formannskapet hadde ingen merknader til de vurderingene helse- og sosialsjefen 
redegjorde for. Det ønskes tilbakemelding dersom rammene for budsjettet brytes. 
Orientering om utviklingen bes gitt tilsvarende i formannskapet som i Hovedutvalg 
for helse og sosial. 
 
 

 
REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 15.02.2012 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 



Saksnr. 12/362-2 Side 3 av 5 

MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 15.02.2012 
-orientering fra ordfører og eventuelt 

 
1. Follokonferansen for formannskapene 9. februar 2012 på Rosenholm Campus.  

Fra Ås deltok Johan Alnes, Gro Haug, Egil Ørbeck, Arne Hillestad, Jorunn 
Nakken, Saroj Pal og Morten Lillemo.  
Evaluering: Tilbakemeldingen om konferansen er positiv. Det var imidlertid mye 
informasjon og mange temaer. Dialogen kunne vært bedre. For å få bedre debatt 
kan det vurderes å ha et mer helhetlig tema og temaene kan legges ut på 
forhånd. 
 

2. Samhandlingsreformen. Helsedirektoratet har lyst ut midler på over 80 millioner 
kroner til samhandlingsprosjekter i kommunene. Søknadsfrist er 23. mars 2012. 
Rådmannen følger opp. 

 
3. Minnesmerke etter 22. juli 2011, jf. e-post 10.02.2012. 

Kommunen har takket ja til minnestøtten. I samråd med pårørende plasseres den 
i nærheten av Nordby kirke. 

 
4. Stemmerettsjubileet 1913-2013.  

11. juni 2013 er det 100 år siden allmenn stemmerett for kvinner ble vedtatt av 
Stortinget. Jf. brev av 02.11.2011 fra Kirsti Kolle Grøndahl, leder av 
Stemmerettskomiteen, og e-post av 25.01.2012 fra Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet.  
Formannskapet sender henvendelsen til Hovedutvalg for oppvekst og kultur. 
 

5. Egil Ørbeck (H) tok opp Ruters planer om endinger for buss 562. Formannskapet 
vil protestere mot ruteendringene og ber rådmannen utarbeide et brev til Ruter, 
eventuelt i samråd med daglig leder for Follorådets sekretariat. 
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F-sak 8/12  
DYSTER - ELDOR - OPPARBEIDELSE OG SALG  
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Formannskapets behandling 15.02.2012: 
Gro Haug (H) fremmet følgende forslag som alternativ til rådmannens innstilling: 
Dyster-Eldor selges på «rot» som helhet eller i større deler. Kommunen kontakter en 
megler snarest! Mulige konfliktområder av tomten (salamanderdammen) kan holdes 
utenfor salget. 
 
Arne Hillestad (FrP) fremmet forslag om at «stykkevis» tilføyes rådmannens innstilling 
etter «Dyster-Eldor». 
 
Votering: 
H’s forslag ble nedstemt 6-3 (2H, FrP) 
Rådmannens innstilling uten FrP’s endringsforslag ble vedtatt 6-3 (2H, FrP) 
 
Mindretallsanke, jf. Ås kommunes reglementer pkt. 10.2.2.3: 
Gro Haug (H), Egil Ørbeck (H) og Arne Hillestad (FrP) anket saken inn for 
kommunestyret. 
 
Formannskapets vedtak 15.02.2012 - mindretallsanket til kommunestyret: 
Kommunen opparbeider hovedinfrastrukturen i Dyster-Eldor i samsvar med vedtatt 
reguleringsplan og selger feltet til høystbydende som enkelttomter og delfelt. 
 
 
  
F-sak 9/12  
KONTORLOKALER I SENTRUM - LEIE ELLER EIE  
 
Rådmannen innstilling: 
1. Rådmannen legger fram en sak med vurdering av om kommunen fortsatt skal 

leie lokaler i Ås sentrum eller bygge et nytt kontorbygg i forbindelse med 
handlingsprogram 2013 – 2016. 

2. Det arbeides med sikte på å flytte Kirkekontoret til Rådhusplassen 29 fra 
1.8.2012. 

3. Investeringer knyttet til flytting av kirkekontoret er anslått til 350 000 kr. Årlige 
innsparinger er anslått til 450 000 kr. De budsjettmessige konsekvensene 
innarbeides i 1. tertialrapport 2012 og økonomiplan 2013-2016. 

 
Formannskapets behandling 15.02.2012: 
Rådmannen endret sin innstilling ved å fjerne «endelig» i punkt 1. 
 
Jorunn Nakken (V) fremmet forslag om tillegg til punkt 1i rådmannens innstilling: 
Ved vurdering av eventuelt nytt bygg skal det også utredes nye, større lokaler for 
seniorsenteret og alternative lokaler for NAV. 
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Jorunn Nakken (V) fremmet forslag om tillegg til punkt 1 i rådmannens innstilling som 
fellesforslag fra A og V: 
Det legges fram en områderegulering for Ås sentrum. 
 
Gro Haug (H) fremmet alternativt forslag til rådmannens innstilling pkt. 1 og 2: 
Det gis ikke tilslutning til de planlagte nye byggeprosjektene som beskrevet i 
alternativ 1 og 2. Administrasjonen utreder fortetting og omdisponering av de lokaler 
som det er leieavtaler på i dag eller andre alternative leiemuligheter. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1 ble vedtatt 6-3 (2H, SV) 
V’s forslag ble nedstemt 6-3 (V, Sp, KrF) 
Fellesforslaget fra A og V ble vedtatt 7-2 (H) 
Rådmannens innstilling punkt 2 ble nedstemt 5-4 (2H, V, SV). Det ble da uaktuelt å 
votere over rådmannens innstilling pkt. 3. 
H’s forslag ble nedstemt 6-3 (2H, SV) 
 
Formannskapets vedtak 15.02.2012: 
1. Rådmannen legger fram en sak med vurdering av om kommunen fortsatt skal leie 

lokaler i Ås sentrum eller bygge et nytt kontorbygg i forbindelse med handlings-
program 2013 – 2016.  

2. Det legges fram en områderegulering for Ås sentrum. 
 
 
  


