
 

 

Ås kommune  

  

 

Offentlig del 

MØTEPROTOKOLL    

Formannskap 
 
Møtetid: 06.11.2013 kl. 18.30 – 20.10  
Sted: Ås kulturhus, Lille sal  
 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Møtende medlemmer: 
A:     Johan Alnes  
V:  Jorunn Nakken 
Sp:  Marianne Røed  
SV:  Hege Opedal 
H:     Gro Haug, Egil A. Ørbeck 
KrF: Morten Lillemo 
FrP: Arne Hillestad 
 
Møtende varamedlemmer: 
A:     Anne Odenmarck (A) 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A:     Ivar Ekanger 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
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 
controller Paul Roar Ågedal. 
 
Diverse merknader: 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 
Informasjon fra rådmann, informasjon fra ordfører, sak 69, 70, 71, 68 og 72/13. 
Anne Odenmarck (A) kom før votering i sak 69/13. 
 
  
 
Godkjent 07.11.2013 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 
Underskrifter: 

_____________________             _____________________ 
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Saksliste 

 Side 

Informasjon fra rådmann 
 

Informasjon fra ordfører og eventuelt 
 

Referatsaker 

1/13 Møteplan for formannskap og kommunestyre 2014 3 

2/13 Nordre Follo Renseanlegg IKS - referat fra styremøte 27.08.2013 3 

3/13 Nordre Follo Renseanlegg IKS - Innkalling til styremøte 24.09.2013 3 

Saker til behandling 

68/13 Forslag til handlingsprogram 2014-2017 4 

69/13 Justert forslag kommunal kjøregodtgjørelse 5 

70/13 Sammenslåing av legater og stiftelser i Ås kommune 5 

71/13 Uttreden fra kommunale verv - Ole-Martin Musken (FrP) - Nyvalg 7 

72/13 Erverv av del av gnr. 115. bnr. 1      (Unntatt offentlighet) 7 
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Informasjon fra rådmann 

Rådmannen informerte om status i følgende saker: 
1. Bosetting av flyktninger, sak blir lagt frem for formannskapet 20.11.2013. 
2. Overgang til KLP – flytteoppgjør. 
3. Søknad om tippemidler er mottatt, krever kommunal garanti. Sak legges frem for 

formannskapet 20.11. og kommunestyret 11.12.2013. 

Informasjon fra ordfører og eventuelt 

Ordfører orienterte om at følgende gaver er gitt i anledning av jubileer: 

 kr 3000,- til Sanitetsforeningen – 100 år, og 

 kr 2000,- til Ås jente- og guttekorps - 20 år. 
 

Referatsaker 

1/13 Møteplan for formannskap og kommunestyre 2014 
 

2/13 Nordre Follo Renseanlegg IKS - referat fra styremøte 27.08.2013 
 

3/13 Nordre Follo Renseanlegg IKS - Innkalling til styremøte 24.09.2013 
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Saker til behandling 

F-68/13 
Forslag til handlingsprogram 2014-2017 
 
 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017 vedtas.  

2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2014 vedtas.  
a) Skattesatsene for 2014 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets 

vedtak i statsbudsjettet for 2014.  

b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 9  

c) Forslag til kommunale avgifter vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer 
for 2014, jf. vedlegg 11.  

d) Opptak av ordinært lån på 154,4 mill. kroner vedtas. Rådmannen gis fullmakt 
til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil 15 mill. kroner.  

e) Det utskrives eiendomsskatt på verker, bruk og annen næring i Ås kommune 
med 7 promille av takstverdien.  

f) Det budsjetteres med 7,2 mill. kroner (4 %) avkastning på kommunens  
e-verksmidler i 2014. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til 
styrking av bufferfond.  

3. Tiltak for å sikre et positivt netto driftsresultat innen 2017 vedtas og innarbeides i 
økonomiplanen. 

4. Kommunal egenandel i henhold til vedtatte tiltaksplaner innarbeides i 
investeringsbudsjettet: 
a) Tiltaksplan for trafikksikkerhet med 850 000 kroner, jf. K-sak 51/13. 
b) Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv med 1 400 000 kroner, jf. K-sak 

50/13.  
c) Prosjektene finansieres ved å redusere midler som er avsatt til kjøp av 

eiendom (jf.pkt.19 i investeringsbudsjettet) med 2 250 000 kroner.  
 
 
Formannskaps behandling 06.11.2013: 
Spørsmål sendes skriftlig og samlet fra hvert parti innen mandag 11. november til 
rådmannen, trine.christensen@as.kommune.no, dersom svar ønskes innen 
gruppemøtene mandag 18. november. Svar sendes alle partiene. 
 
Etter henvendelse, stiller rådmannen med sin ledergruppe tirsdag 19.11.2013  
kl. 16.15 - 17.15 i Ås kulturhus, Store sal, for å svare på spørsmål fra partiene. 
 
Votering: Det ble ikke votert. 
 
Formannskaps vedtak 06.11.2013: 
Formannskapets behandling fortsetter på neste møte. 
 
 
 
  

mailto:trine.christensen@as.kommune.no
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F-69/13 
Justert forslag kommunal kjøregodtgjørelse 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 06.11.2013: 
På grunn av kommunens krevende budsjettsituasjon settes kommunal 
kjøregodtgjørelse til 1 kr fra 1.1.2014. 

- Den kommunale kjøregodtgjørelsen gjelder ansatte som gjennom skriftlig 
avtale er avhengig av å bruke egen bil brukerrettet tjeneste.  

- Tiltaket innarbeides i handlingsprogram 2014-17. 
 
Formannskaps behandling 06.11.2013: 
Ordfører orienterte om administrasjonsutvalgets behandling og vedtak 06.11.2013. 
 
Jorunn Nakken fremmet følgende forslag: 
Punkt 1 endres til: Kommunal kjøregodtgjørelse settes til 1 kr fra 1.1.2014. 
 
Votering:  
Administrasjonsutvalgets innstilling med V’s endringsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskaps innstilling 06.11.2013: 

- Kommunal kjøregodtgjørelse settes til 1 kr fra 1.1.2014. 
- Den kommunale kjøregodtgjørelsen gjelder ansatte som gjennom skriftlig 

avtale er avhengig av å bruke egen bil brukerrettet tjeneste.  
- Tiltaket innarbeides i handlingsprogram 2014-17. 

 
 
 
 

F-70/13 
Sammenslåing av legater og stiftelser i Ås kommune 
 
Rådmannens innstilling: 
Under forutsetning av at det ikke mottas merknader, jf. pkt. 3, gir kommunestyret sin 
tilslutning til følgende: 
 
1. Legater og stiftelser som fremgår av oversikt pr. 31.12.2012 (vedlegg 1), slås 

sammen til 2 stiftelser: 
a. Ås kommunes stiftelse for utdanningsformål 
b. Ås kommunes stiftelse for helse- og omsorgsformål 
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2. Vedtekter godkjennes jf. utkast til vedtekter for de 2 nye stiftelsene:  

a. Vedtekter for Ås kommunes stiftelse for utdanningsformål (vedlegg 2) 
b. Vedtekter for Ås kommunes stiftelse for helse- og omsorgsformål 

(vedlegg3) 
 
3. Saken om sammenslåing av de aktuelle legatene og stiftelsene legges ut på 

offentlig høring i lokalpressen og på kommunens nettside. 
Saken sendes samtidig på høring til styrer i eksisterende legater som 
sammenslåingen gjelder. Høringsfrist settes til 6 uker. 
 

4. Dersom det ikke kommer merknader til sammenslåingsforslag med vedtekter, 
oversendes saken til Lotteri- og stiftelsestilsynet for endelig godkjenning. 

 
 
Formannskaps behandling 06.11.2013: 
Anne Odenmarck (A) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Navnet på legater som foreslås sammenslått, innarbeides i vedtaket. 
 
Votering: Rådmannens innstilling med Ap’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskaps innstilling 06.11.2013: 
Under forutsetning av at det ikke mottas merknader, jf. pkt. 3, gir kommunestyret sin 
tilslutning til følgende: 
 
1. Legater og stiftelser som fremgår av oversikt pr. 31.12.2012 (vedlegg 1), slås 

sammen til 2 stiftelser: 
a. Ås kommunes stiftelse for utdanningsformål,  

tidligere M&H. Hoxmarks legat, Anders M. Brækkes legat,  
og Haakon & Marthe Smebøhls legat. 

b. Ås kommunes stiftelse for helse- og omsorgsformål,  
tidligere Enkefru Karen Hoxmarks legat, Anton Nordbys legat,  
Hans Burums legat, Aslak Aschehougs legat, Grethe Økerns legat,  
og H&A. Gaavims legat. 

 
2. Vedtekter godkjennes jf. utkast til vedtekter for de 2 nye stiftelsene:  

a. Vedtekter for Ås kommunes stiftelse for utdanningsformål (vedlegg 2) 
b. Vedtekter for Ås kommunes stiftelse for helse- og omsorgsformål 

(vedlegg3) 
 
3. Saken om sammenslåing av de aktuelle legatene og stiftelsene legges ut på 

offentlig høring i lokalpressen og på kommunens nettside. 
Saken sendes samtidig på høring til styrer i eksisterende legater som 
sammenslåingen gjelder. Høringsfrist settes til 6 uker. 

 
4. Dersom det ikke kommer merknader til sammenslåingsforslag med vedtekter, 

oversendes saken til Lotteri- og stiftelsestilsynet for endelig godkjenning. 
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F-71/13 
Uttreden fra kommunale verv - Ole-Martin Musken (FrP) - Nyvalg 
 
Ordførers innstilling: 
Ole-Martin Musken (FrP) har trådt ut av sine kommunale verv pga. folkeregistrert 
flytting fra kommunen. 
 
Som ny vara på plass nr. 3 i hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) velges:  
________________. 
 
Konsekvenser for kommunestyret 
Det foretas nytt valgoppgjør i kommunestyret slik: 
Etter opprykk i vararekken for Fremskrittspartiet blir Egil Ekberg nytt varamedlem i 
kommunestyret på plass nr. 7. 
 
Formannskaps behandling 06.11.2013: 
Arne Hillestad (FrP) fremmet forslag om utsettelse for å komme med navn. 
 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskaps vedtak 06.11.2013: 
Saken er utsatt til neste møte. 
 
 
 
 

F-72/13 
Erverv av del av gnr. 115. bnr. 1 
 

Unntatt offentlighet, jf. Offl §13/ Fvl  § 13.1, 2 
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