
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 13/2040-2 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Formannskapet Ås kulturhus, Lille sal 21.08.2013 

 
Fra F-sak: 49/13  Fra kl.: 18.30  
Til F-sak: 53/13 Til kl.: 20.40 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A:     Johan Alnes 
H:     Egil A. Ørbeck 
FrP: Arne Hillestad 
 

Møtende medlemmer:  
A:     Ivar Ekanger 
V:  Jorunn Nakken 
Sp:  Marianne Røed  
SV:  Hege Opedal 
H:     Gro Haug 
KrF: Morten Lillemo 
 

Møtende varamedlemmer:  
A:     Anne Odenmarck 
H:     Sverre Strand Teigen 
FrP: Kjetil Barfelt 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Fung. rådmann/helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt,  
førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
teknisk sjef Arnt Øybekk, oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad,  
økonomisjef Emil Schmidt og service- og kommunikasjonssjef Andreas Brodahl. 
 

Diverse merknader:  
Varaordfører Marianne Røed ledet møtet.  
Jorunn Nakken var valgt til protokollgodkjenning. 
 

 
Godkjent 22.08.2013 av varaordfører Marianne Røed og Jorunn Nakken. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 

F-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 
 
49/13 10/2020 Q50  
PARKERING I ÅS SENTRUM  
 
50/13 13/1170 GB 102/8  
GNR 102 BNR 8 - SOLBERGTUNET BARNEHAGE - UTVIDELSE  
 
51/13 13/867 D11  
TILTAKSPLAN FOR IDRETT, NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV 2014 - 2017  
 
52/13 13/868 Q80  
TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2014 - 2017  
 
53/13 13/1653 033 &16  
SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV  
 
 
 

INFORMASJON FRA RÅDMANNEN 21.08.2013 
 
1. Notat datert 28.06.2013 Orientering om differanse i budsjettreguleringssaken for 

1. tertial 2013 (K-sak 41/13), jf. 12/1408-7. Notatet ble sendt på e-post med 
innkallingen 14.08.2013. 
 

2. Det har vært en rolig, god sommer med lite sykefravær. 
 

3. Kommunebarometeret – endelig versjon – er sendt formannskapet på e-post.  
Ås på 110. plass, og 10. beste i fylket. Stor fremgang! 

 
4. Handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017, jf. drøftingssaker i 

hovedutvalgene 22.08.2013. Rådmannen forbereder sak om investeringer og 
økonomi til neste møte i formannskapet. 

 
 

REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 21.08.2013 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
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MELDINGSSAKER I VALGSTYRET 21.08.2013 
Jf. Valgstyrets vedtak. 

 
1. Valgstyret er, som tidligere år, ansvarlig for gjennomføringen av stortingsvalget.  

Valgstyret samles etter at valglokalene stenges mandag 9. september kl. 21.00 og 
stemmestyrene har holdt foreløpig opptelling, i Ås kulturhus, Lille sal, for 
valgoppgjør.  

 
2. Oppnevning av stemmestyrer og valgmedarbeidere – Storingsvalget 2013 – 

Innkalling til obligatorisk kurs. Brev av 15.08.2013, jf. 13/155-4, er sendt på e-post 
til alle som er oppnevnt i verv på valgtinget og til valgstyret. 
Valgstyrets (formannskapets) medlemmer inviteres til å delta på kurset onsdag 
28. august kl. 17.00 – 20.30 i Store sal. 

 

 

 

MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 21.08.2013 

-orientering fra ordfører og eventuelt 
 
1. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus v/plansekretariatet har 

avtalt at drøftingsmøte med Ås formannskap holdes onsdag 25. september  
kl. 17.30. 

 
2. Brannsjef Ole Bjørn Kaasa i Søndre Follo Brannvesen IKS (SFB) har sagt opp sin 

stilling med fratredelse 01.10.2013. Styret har konstituert varabrannsjef Johan 
Stokkeland som brannsjef fra samme tidspunkt og inntil videre. Jf. e-post 
14.08.2013 fra styreleder i SFB Joar Solberg. 

 
3. Det er avtalt to orienteringer i kommunestyret 9. oktober: 

 Offentlighetsloven og Internett v/informasjonsdirektør Ove Skåra, Datatilsynet. 
Dette i forbindelse med at Ås kommunes reglementer skal revideres. 

 Grunnlovsjubileet 1814-2014 v/Eidsvoll 1814. Presentasjon av jubileumsåret. 
 

4. Spørsmål som ble stilt besvares i e-post av rådmannen i tillegg til det som ble 
svart i møtet: 
1. Bjørnebekk - opprydding av området, fra Ivar Ekanger (A) 
2. Ålerudmyra – videre behandling av klage,  fra Hege Opedal (SV) 
3. Området rundt 22. juli-minnesten, fra Gro Haug (H) 
4. I hvilken sak er byggetrinn 2 på kommunal eiendom i Fjellveien vedtatt, fra Gro 

Haug (H). 

http://www.as.kommune.no/valgstyrets-vedtak-om-hoestens-valg.5190683-285408.html
http://www.as.kommune.no/valginformasjon.5280036-285408.html
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F-sak 49/13  

PARKERING I ÅS SENTRUM  

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 13.06.2013: 
1. Det skal fortsatt være gratis parkering på kommunale parkeringsplasser i  

Ås sentrum. 
2. Det utarbeides en samlet skiltplan for Ås sentrum spesielt med vekt på parkering. 

Det vurderes om det er behov for slik plan også i andre deler av kommunen. 
3. På kommunale parkeringsplasser innføres tidsbegrenset parkering mandag til 

fredag fra kl. 08.00 til kl. 16.00 i inntil 4 timer med påbud om bruk av 
parkeringsskive. 

4. Ås kommune kurser parkeringsvakter blant egne ansatte. 
5. Håndhevelsen av parkeringsreglene trer i kraft når alle formelle forhold er bragt i 

orden. I en overgangsperiode ilegges ikke gebyr, men en skriftlig orientering om 
p-ordningen etterlates på kjøretøyet. 

6. Rådmannen bes om å forberede en egen sak som utreder tilrettelegging for 
attraktiv sykkelparkering i Ås sentrum med god kapasitet. Det skal blant annet 
utredes sykkel-parkering med tak og omgjøring av kommunale parkeringsplasser 
for bil til sykkelparkering. 

 

Formannskapets behandling 21.08.2013: 
Ivar Ekanger (A) fremmet forslag om nytt pkt. 7 til HTM’s innstilling: 
Ordningen evalueres etter 2 år, og evalueringen legges frem for formannskapet. 
 

Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 
1. følgende tilføyes i HTM’s innstilling pkt. 5: … overgangsperiode på 2 måneder… 
2. som Ap’s forslag, men evalueringen legges frem for HTM. 
 

Votering: 
HTM’s innstilling med FrP’s endringsforslag pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
FrP’s forslag pkt. 2 ble vedtatt 6- 4 (2A, V, SV), ved alternativ votering mot Ap’s 
forslag. 

 

Formannskapets vedtak 21.08.2013: 
1. Det skal fortsatt være gratis parkering på kommunale parkeringsplasser i  

Ås sentrum. 
2. Det utarbeides en samlet skiltplan for Ås sentrum spesielt med vekt på parkering. 

Det vurderes om det er behov for slik plan også i andre deler av kommunen. 
3. På kommunale parkeringsplasser innføres tidsbegrenset parkering mandag til 

fredag fra kl. 08.00 til kl. 16.00 i inntil 4 timer med påbud om bruk av 
parkeringsskive. 

4. Ås kommune kurser parkeringsvakter blant egne ansatte. 
5. Håndhevelsen av parkeringsreglene trer i kraft når alle formelle forhold er bragt i 

orden. I en overgangsperiode på 2 måneder ilegges ikke gebyr, men en skriftlig 
orientering om p-ordningen etterlates på kjøretøyet. 

6. Rådmannen bes om å forberede en egen sak som utreder tilrettelegging for 
attraktiv sykkelparkering i Ås sentrum med god kapasitet. Det skal blant annet 
utredes sykkel-parkering med tak og omgjøring av kommunale parkeringsplasser 
for bil til sykkelparkering. 

7. Ordningen evalueres etter 2 år, og evalueringen legges frem for HTM. 
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F-sak 50/13  

GNR 102 BNR 8 - SOLBERGTUNET BARNEHAGE - UTVIDELSE  
 

Rådmannens innstilling: 
1. Solbergtunet barnehage bygges ut etter alternativ 1. 
2. Følgende budsjettendring foretas: 

023040.7000.261, prosjekt 0675, Bokollektiv demente, reduseres med 
kr. 10 000 000 
023040.7000.221, prosjekt 0616, Solbergtunet barnehage, økes med 
kr 10 000 000. 

3. Prosjektene fullfinansieres i handlingsprogrammet 2014-2017. 
 

Formannskapets behandling 21.08.2013: 
Gro Haug (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes og HOK og utvalgene bes ta saken først i henhold til reglementene. 
 

Votering over utsettelsesforslaget: H’s forslag ble nedstemt 5-4 (2H, Sp, SV). 
 
Ivar Ekanger (A) fremmet følgende endringsforslag:  
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 

Votering:  
Ap’s forslag ble enstemmig tiltrådt ved alternativ votering mot rådmannens innstilling. 

 

Formannskapets innstilling 21.08.2013: 
1. Arbeidet med utvidelse med Solbergtunet barnehage startes. 
2. Det gjøres følgende budsjettendringer for å legge til rette for dette: 

023040.7000.261, prosjekt 0675, Bokollektiv demente, reduseres med 
kr. 10 000 000 
023040.7000.221, prosjekt 0616, Solbergtunet barnehage, økes med 
kr 10 000 000. 

3. Endelig vedtak om investeringsrammer, romprogram m.v. skjer i henhold til 
kommunens reglement. Budsjettet innpasses i handlingsprogrammet 2014-2017. 

 
 
  

F-sak 51/13  

TILTAKSPLAN FOR IDRETT, NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV 2014 - 2017  

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 13.06.2013: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 

Formannskapets behandling 21.08.2013: 
Votering: HTM’s innstilling ble enstemmig tiltrådt.  

 

Formannskapets innstilling 21.08.2013: 
1. Ås kommune vedtar “Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2014-2017”, med 

følgende endringer: 

 Nytt pkt. 3: «Komplettere kyststien Breivoll – Strandenga». 

 Ny ordlyd i pkt. 9: «Komplettere kyststien Nebba – Oppegård.  
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 Nytt pkt. 6: Fotballøkke etableres på kommunens grunn ved krysset  
Toveien - Askehaugveien.  

 
2. Inntil kr. 1 400 000,- innarbeides som et prosjekt i handlingsprogrammet for 2014. 

Dette skal gå til tiltak innen idrett, nærmiljø og friluftsliv, og skal blant annet være 
egenandel for de tiltakene der vi kan søke spillemidler. 

 
 
  

F-sak 52/13  

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2014 - 2017  

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 13.06.2013: 
1.  «Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2014-2017» vedtas som foreslått, med følgende 

endringer: 

 I tabellen for kommunale veier, større tiltak, gang-/sykkelveiprosjekter:  
Pkt. 1 «Emily Kirkerudsvei» flyttes til etter pkt. 4 Søråsveien. 

 I tabellen for fylkesveier: Pkt. 8 «Kongeveien» flyttes opp som pkt 3. 

 I tabellen for fylkesveier: Pkt. 19 endres fra «anlegge gang- og sykkelvei 
langs Sundbyveien» til «anlegge gatetun/ gang- og sykkelvei langs 
Sundbyveien». 

     Tiltaksplanen rulleres neste gang våren 2014. 
2. Tiltak for fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen. 
3. Kr. 850 000,- innarbeides som et prosjekt i handlingsprogrammet for 2014. Dette 

skal gå til trafikksikkerhetstiltak, og skal blant annet være egenandel for de 
tiltakene der vi kan søke om midler gjennom «Aksjon skoleveg». Beløpet skal 
også dekke utgifter til regulering og prosjektering av tiltakene. 

 

Formannskapets behandling 21.08.2013: 
Jorunn Nakken (V) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Formannskapet ber om å få en sak om oppstart av regulering av Korsegårdskrysset 
med intensjon å utvikle et godt fungerende trafikknutepunkt. Arbeidet må gjøres bl.a. 
i samarbeid med fylkeskommunens arbeid med innfartsparkeringer. 

 

Votering:  
HTM’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
V’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 

 

Formannskapets innstilling 21.08.2013: 
1.  «Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2014-2017» vedtas som foreslått, med følgende 

endringer: 

 I tabellen for kommunale veier, større tiltak, gang-/sykkelveiprosjekter:  
Pkt. 1 «Emily Kirkerudsvei» flyttes til etter pkt. 4 Søråsveien. 

 I tabellen for fylkesveier: Pkt. 8 «Kongeveien» flyttes opp som pkt 3. 

 I tabellen for fylkesveier: Pkt. 19 endres fra «anlegge gang- og sykkelvei 
langs Sundbyveien» til «anlegge gatetun/ gang- og sykkelvei langs 
Sundbyveien». 

     Tiltaksplanen rulleres neste gang våren 2014. 
2. Tiltak for fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen. 
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3. Kr. 850 000,- innarbeides som et prosjekt i handlingsprogrammet for 2014. Dette 
skal gå til trafikksikkerhetstiltak, og skal blant annet være egenandel for de 
tiltakene der vi kan søke om midler gjennom «Aksjon skoleveg». Beløpet skal 
også dekke utgifter til regulering og prosjektering av tiltakene. 

4. Formannskapet ber om å få en sak om oppstart av regulering av 
Korsegårdskrysset med intensjon å utvikle et godt fungerende trafikknutepunkt. 
Arbeidet må gjøres bl.a. i samarbeid med fylkeskommunens arbeid med 
innfartsparkeringer. 

 
 
  

F-sak 53/13  

SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV  
 

Ordførers innstilling: 
1. Jan Sjølli (SV) fritas fra sine verv i kommunestyre og hovedutvalg for teknikk og 

miljø (HTM), plankomite og utsending til fylkeskretsen (KS, fylkesmøte). 
2. Som nytt medlem i HTM på plass nr. 5 velges: …………………………………. 
3. Som nytt medlem i plankomiteen på plass nr. 3 velges: …………………. 
4. Som nytt varamedlem som utsending til fylkeskretsen (KS, fylkesmøte) på plass 

nr. … velges:…………………………….. 
 

Konsekvenser for kommunestyret 
Det foretas nytt valgoppgjør i kommunestyret slik: 
Etter opprykk i vararekken blir Hanne Nesfeldt nytt varamedlem i kommunestyret på 
plass nr. 6.  
 

Formannskapets behandling 21.08.2013: 
SV fremmer forslag på navn i kommunestyret. 

 

Votering: Ordførers innstilling ble enstemmig tiltrådt.  

 

Formannskapets innstilling 21.08.2013: 
1. Jan Sjølli (SV) fritas fra sine verv i kommunestyre og hovedutvalg for teknikk og 

miljø (HTM), plankomite og utsending til fylkeskretsen (KS, fylkesmøte). 
2. Som nytt medlem i HTM på plass nr. 5 velges: …………………………………. 
3. Som nytt medlem i plankomiteen på plass nr. 3 velges: …………………. 
4. Som nytt varamedlem som utsending til fylkeskretsen (KS, fylkesmøte) på plass 

nr. … velges:…………………………….. 
 

Konsekvenser for kommunestyret 
Det foretas nytt valgoppgjør i kommunestyret slik: 
Etter opprykk i vararekken blir Hanne Nesfeldt nytt varamedlem i kommunestyret på 
plass nr. 6.  
 
 
  


