
 

 

Ås kommune  

  

 

 

MØTEPROTOKOLL 

Formannskap 
 
Møtetid: 23.10.2013 kl. 18.30 – 20.55  
Sted: Ås kulturhus, Lille sal  
 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Møtende medlemmer: 
A:     Johan Alnes, Ivar Ekanger 
V:  Jorunn Nakken 
Sp:  Marianne Røed  
SV:  Hege Opedal 
H:     Gro Haug, Egil A. Ørbeck 
KrF: Morten Lillemo 
FrP: Arne Hillestad 
 
Møtende varamedlemmer: Ingen 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: Ingen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Trine Christensen,  
Helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, teknisk sjef Arnt Øybekk,  
oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, plan- og utviklingssjef Greta Løkhaug, 
økonomisjef Emil Schmidt, organisasjons- og personalsjef Wenche Vedhugnes  
og service- og kommunikasjonssjef Andreas Brodahl. 
 
Møtesekretær: 
Førstekonsulent Vibeke Berggård  
 
Diverse merknader: Ingen 
 
 
Møteprotokoll godkjent 25.10.2013 av  
ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 
Underskrifter: 

_____________________             _____________________ 
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Meldingssaker – orientering fra ordfører og eventuelt 
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Orientering 

1/13 Kirkelig fellesråd - dialog med formannskapet kl. 18.30-18.50 
 
Fra Ås kirkelige fellesråd møtte: 
Olav Aardalsbakke, leder av Ås kirkelige fellesråd 
Marit Aalde, leder av Ås menighetsråd 
Astrid Holmsen Krogh, kirkeverge 
 
Olav Aardalsbakke og Marit Aalde orienterte, jf. utdelt/utsendt orientering 
og vedlegg 14 i Handlingsprogram med økonomiplan 2014–2017. 

 

Informasjon fra rådmann 

1/13 Handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017 - presentasjon 
 
Rådmannen orienterte, jf. lysark.  
 
Spørsmål sendes skriftlig og samlet fra hvert parti innen mandag 11. 
november 2013 til rådmannen, trine.christensen@as.kommune.no, 
dersom svar ønskes innen gruppemøtene mandag 18. november.  
Svar sendes alle partiene. 
 
Videre behandling av saken blir slik:  
• 1. gang i formannskapet 6. november, og 
 rådene, administrasjonsutvalget, hovedutvalgene 4. - 7.november 
• 2. gang i formannskapet 20. november (innstilling), 
  dokumentene ligger ute til offentlig ettersyn 
• kommunestyrets heldagsmøte 11. desember (vedtak) 
 
Dokumentene er gjort tilgjengelige slik:  
 
Trykt versjon av handlingsprogrammet ble delt ut til formannskapets 
medlemmer i møtet og var postlagt til øvrige politikere m.fl. samme dag. 
 
iPad under mappen « -Vedlegg til flere utvalg».  
I den er det opprettet en egen mappe for dokumenter til Handlingsprogram 
med økonomiplan 2014-2017. Der ligger foreløpig følgende: 

 Dokumentet «Handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017, 
rådmannens forslag – 23. oktober 2013» 

 Lysarkene «Handlingsprogram 2014-2017, presentasjon for 
formannskapet 23.10.13»  

 
Internett: Dokumentet «Handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017, 
rådmannens forslag – 23. oktober 2013» er publisert på 
www.as.kommune.no som nyhet og under Planer og styringsdokumenter , 
og under Møter i politiske utvalg, saksdokumenter 2. halvår. 
 
Intranett: Dokumentene ble publisert på Intranett samtidig. 

mailto:trine.christensen@as.kommune.no
http://www.as.kommune.no/
http://www.as.kommune.no/handlingsprogram-med-oekonomiplan.271906.no.html
http://www.as.kommune.no/saksdokumenter-2-halvaar-2013.5276648-99329.html
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MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 23.10.2013 
-orientering fra ordfører og eventuelt 
 
1. Fjellveien, byggetrinn 2, jf. e-post fra ordfører 22.10.2013 om noen krever sak 

eller om prosjektet kan legges ut i Doffin-basen nå.  
 

Formannskapets behandling: 
Formannskapet var enige om at Fjellveien kan legges ut i DOFFIN-basen nå.  

 

På spørsmål fra Gro Haug ble det konkludert med at et notat tillegges sak om     
1. tertialrapport, der uttalelsen om at byggetrinn 2 var politisk vedtatt, korrigeres. 
 

2. Ordfører minnet om KS’ høstkonferanse 24. og 25.10.2013 og at medlemmer må 
melde forfall og selv må innkalle vara dersom de ikke kan møte. 
 

3. Regionkonferanse i Follo 22.10.2013 – plansamarbeidet Oslo Akershus. Fra Ås 
kommune møtte bare ordfører, rådmann og plan- og utviklingssjef.  
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Saker til behandling 

F-65/13 
Medarbeiderundersøkelse - hyppighet 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling – mindretallsanket til formannskapet: 
Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
 
Formannskaps behandling 23.10.2013: 
Votering: Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskaps vedtak 23.10.2013: 
1. Medarbeiderundersøkelser gjennomføres annet hvert år. 
2. Neste undersøkelse gjennomføres i mars 2014. 
 
 
 
 
 

F-66/13 
Videreføring av samarbeidsavtale -  
Aktivt oppsøkende behandlingsteam i Follo - ACT team 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 

 
 
Formannskaps behandling 23.10.2013: 
Votering: Hovedutvalg for helse og sosials innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
 
Formannskaps innstilling 23.10.2013: 
1. Ås kommune inngår samarbeid med Ahus/Follo DPS og andre aktuelle 

Follokommuner om videreføring av ACT-team. Ås kommunes deltagelse er 
betinget av at minst 3 av de øvrige kommunene også deltar. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å undertegne endelig samarbeidsavtale. 
3. Ås kommunes andel av utgiftene, i størrelsesorden kr 421 900,- pr år, økningen 

på kr. 163 800,- pr. år søkes innpasset i ordinært budsjett fra 1.1.2014. 
4. Hovedutvalget imøteser sluttevaluering høsten 2014. 
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F-67/13 
Nye styrer for helseforetakene i Helse Sør-Øst fra 2014 
- Forslag til folkevalgte kandidater. 
 
Ordførers innstilling: 
Følgende kandidater foreslås til oppnevning av nye styrer i helseforetakene i Helse 
Sør-Øst: 

 __Kjell Pettersen, Oppegård______ 
 

 _____________________________ 
 

 _____________________________ 
 

 _____________________________ 
 
 
Formannskaps behandling 23.10.2013: 
Marianne Røed (Sp) fremmet forslag om Odd Vangen som kandidat. 
 
Formannskapet ble omforent enige om at begge kandidater foreslås og at det 
presiseres at forslagene er i uprioritert rekkefølge. 
 
Votering: 
Ordførers innstilling, Sp’s forslag og fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
Formannskaps vedtak 23.10.2013: 
Følgende kandidater foreslås til oppnevning av nye styrer i helseforetakene i Helse 
Sør-Øst, i ikke prioritert rekkefølge: Kjell Pettersen, Oppegård og Odd Vangen, Ås. 
 
 
 
 
 
 
 


	LED_UOFF
	MEMBERS_MET
	MEMBERS_SUBST
	MEMBERS_NOTMET
	ProtocolSigning
	AGENDA_TABLE
	CaseRef204785
	CaseRef204783
	CaseRef204627
	CaseRef204520
	CaseRef203300

