
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 

 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 30.01.2008 
 
FRA SAKSNR:    8/08 FRA KL: 16.30 
TIL SAKSNR: 12/08 TIL KL: 19.00 

 
 
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, Eli Kolstad  
H:      Egil Ørbeck, Gro Haug 
FrP: Arne Hillestad 
Sp:  Marianne Røed  
V:  Jorunn Nakken 
 
Møtende varamedlemmer:  
SV:  Håvard Steinsholt 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Fung. rådmann/plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud,  
førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær, teknisk sjef Arnt Øybekk,  
økonomisjef Mikal Johansen og service- og kommunikasjonssjef Thora Bakka. 
 
Diverse merknader:  
Til dagsorden:  Orienteringssak og sak 8/08, om næringspolitisk handlingsplan, ble trukket. 
 Ordfører orienterte innledningsvis om rådmannens forslag om dette. 
 
 
Godkjent 31.01.08 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 
Underskrifter: 

_____________________             _____________________ 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
8/08 07/2516  
NÆRINGSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR ÅS KOMMUNE  
 
9/08 07/596  
ORGANISERING AV POLITITJENESTEN I FOLLO POLITIDISTRIKT - HØRING  
 
10/08 08/210  
LÅNEOPPTAK SØNDRE FOLLO RENSEANLEGG  
 
11/08 08/200  
KOMMUNESTYRETS VEDTAK FOR BUDSJETT 2008 - OPPFØLGING  
 
12/08 08/85  
FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN  - HØRING 
 
 

ORIENTERING FRA RÅDMANNEN 30.01.08 
 

• Orienteringssak  PROSJEKT NÆRINGSPOLITISK HANDLINGSPLAN utgår. 
 
• Åslund – status vedr. salg. Kortvarig bruk av Åslund som flyktningebolig er uaktuelt pga. 

annen forpliktelse, jf. meldingssak 4 i formannskapet 31.10.07. 
 
 

REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 30.01.08 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 



Side 3 av 6 

MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 30.01.08 
-orientering fra ordfører og eventuelt 

 
1. Tilskudd til de politiske partiene.  

• Over statsbudsjettet kap 1530, jf. brev av 21.11.07 til partienes hovedorganisasjoner fra 
Forsynings- og administrasjonsdepartementet (FAD). 
Søknadsfristen for tilskudd for hele valgperioden er 15. februar 2008. Det er utviklet et 
elektronisk søknads- og rapporteringssystem for alle registrerte politiske partier og 
tilhørende partilag. Saken er omtalt på side 50 i St.prp.nr. 1 (2007-2008) for FAD. 

• Det kommunale tilskuddet, som utbetales årlig i samsvar med Ås kommunes 
reglementer pkt. 11.14, er sendt til utbetaling, jf. saknr. 08/165.  

 
2. Bispevisitas 31.01.08:  

• Ordfører oppfordret til deltakelse på omvisning kl. 10.00 på Moer sykehjem, med 
påfølgende innvielse av kapellet. 

• Følgende formannskapsmedlemmer deltar på møte med biskopen 31.01.08  kl. 12.00 – 
14.00 i Ås rådhus, Lille sal: Johan Alnes, Egil Ørbeck, Gro Haug, Arne Hillestad og 
Marianne Røed. 

 
3. Parkeringsmuligheter i Ås sentrum, jf. brev av 30.01.08 fra Mestergull v/Bjørn Hansen, Ås 

Skotøymagasin v/Jan Løken og Mobil & Datateknikk v/Kjersti Hjeltnes, ble delt ut. Brevet 
er adressert til ordfører med kopi til alle partiledere, rådmann og teknisk etat.  
Teknisk etat deltar på befaring. 

 
4. Evt. ny barnehage på UMB’s område. Ordfører orienterte om befaring 30.01.08 med 

representanter fra UMB til aktuelle steder. 
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Utv.sak nr. 8/08  
NÆRINGSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR ÅS KOMMUNE  
 
Rådmannens innstilling: 
Prosjektplan med framdriftsplan datert 11.1.2008 vedlagt saksfremlegget legges til grunn for 
arbeidet med næringspolitisk handlingsplan.  
 
Formannskapets behandling 30.01.2008: 
Saken ble enstemmig akseptert trukket etter forslag fra rådmannen. 
 
Formannskapets vedtak 30.01.2008: 
Saken ble trukket. 
 
 
  
Utv.sak nr. 9/08  
ORGANISERING AV POLITITJENESTEN I FOLLO POLITIDISTRIKT - HØRING  
 
Rådmannens innstilling: 
Ås kommune har følgende uttalelse til forslag til ny organisasjonsmodell for Follo 
politidistrikt: 
1. Ås kommune anser det både viktig for lokalmiljøet, og rasjonelt for politidistriktet, å 

beholde lensmannskontoret i Ås sentrum. Et stedlig lokalt politi med stor lokalkunnskap 
representerer en meget viktig faktor i lokalsamfunnet og er i så henseende av stor 
betydning for befolkningens opplevelse av trygghet.  

2. Dersom politidistriktet likevel omorganiseres, er kommunen enig i at den anbefalte 
organisasjonsmodellen er å foretrekke.  Med hensyn til lokaliseringen av den vestlige 
driftsenheten bør denne legges til Korsegårdsområdet samlokalisert med Søndre Follo 
Brannvesen og ambulansetjenesten i Follo. 

3. Politiråd og politipost er nødvendige tiltak for å bøte på ulempene ved den foreslåtte 
sentraliseringen innen politidistriktet.   

 
Formannskapets behandling 30.01.2008: 
Formannskapet drøftet partienes foreløpige forslag og den videre saksgang. Det ble enighet om 
å be kommunestyret om fullmakt til endelig uttalelse 13.02.08 etter at kommunestyret har 
drøftet saken 30.01.08. 
 
Votering: Det omforente forslaget til saksgang ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 30.01.2008: 
Formannskapet ber om fullmakt til å vedta endelig uttalelse i møte 13.02.08. 
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Utv.sak nr. 10/08  
LÅNEOPPTAK SØNDRE FOLLO RENSEANLEGG  
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune vedtar opptak av lån til hygieniseringsanlegg for slam ved Søndre Follo 

renseanlegg tilsvarende sin eierandel på 62 % av 5,1 mill. kroner, som utgjør 3,16 mill. 
kroner.  

2. Opptak av nytt inkorporeres i tidligere opptatt lån i Kommunekreditt. 
3. Selskapsavtalen for Søndre Follo renseanlegg endres slik at rammen for låneopptak settes 

til 40 mill. kroner under forutsetning av at Vestby kommune fatter tilsvarende vedtak.    
      
Formannskapets behandling 30.01.2008: 
Gro Haug (H) fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling pkt. 1:  
”vedtar” endres til ”godkjenner”. 
 
Rådmannen endret sin innstilling pkt. 3 ved å tilføye: 
”under forutsetning av at Vestby kommune fatter tilsvarende vedtak.” 
 
Votering: Rådmannens endrede innstilling med H’s endringsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 30.01.2008: 
1. Ås kommune godkjenner opptak av lån til hygieniseringsanlegg for slam ved Søndre Follo 

renseanlegg tilsvarende sin eierandel på 62 % av 5,1 mill. kroner, som utgjør 3,16 mill. 
kroner.  

2. Opptak av nytt inkorporeres i tidligere opptatt lån i Kommunekreditt. 
3. Selskapsavtalen for Søndre Follo renseanlegg endres slik at rammen for låneopptak settes 

til 40 mill. kroner under forutsetning av at Vestby kommune fatter tilsvarende vedtak.    
 
 
  
Utv.sak nr. 11/08  
KOMMUNESTYRETS VEDTAK FOR BUDSJETT 2008 - OPPFØLGING  
 
Rådmannens innstilling: 
Saksframstillingen om oppfølging av budsjett 2008 legges til grunn for arbeidet med de 
innsparingene som skal gjennomføres i 2008. 
 
Formannskapets behandling 30.01.2008: 
Tilleggsopplysninger ble sendt formannskapets medlemmer og alle gruppeledere på e-post 
28.01.08, jf. lnr. 1443/08. 
 
På bakgrunn av forslag fra Egil Ørbeck (H) drøftet formannskapet seg frem til forslag om å be 
om et notat til møte 27.02.08 med oversikt over bundne fond og deres anvendelsesmuligheter. 
 
Johan Alnes (A) foreslo følgende presisering som tillegg til rådmannens innstilling: 
”med unntak av ny deltidsstilling kto.1.6800 på kommunalteknisk som ikke ble opprettet.” 
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Votering: 
 Rådmannens innstilling med Ap’s presisering ble enstemmig vedtatt. 
Det omforente forslaget om et notat ble enstemmig vedtatt.                    
 
Formannskapets vedtak 30.01.2008: 
1. Saksframstillingen om oppfølging av budsjett 2008 legges til grunn for arbeidet med de 

innsparingene som skal gjennomføres i 2008 med unntak av ny deltidsstilling kto.1.6800 
på kommunalteknisk som ikke ble opprettet. 

2. Rådmannen bes legge frem et notat til møte 27.02.08 med oversikt over bundne fond og 
deres anvendelsesmuligheter. 

 
 
  
Utv.sak nr. 12/08  
FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN - HØRING    
 
Saken ble lagt frem uten innstilling. 
 
Formannskapets behandling 30.01.2008: 
Ordfører foreslo votering over om Ås kommune skal sende høringsuttalelse eller ikke før 
forslag til uttalelse eventuelt ble drøftet. 
 
Votering:  
Formannskapet vedtok 7-2 (1A og 1Sp) at Ås kommune ikke skal sende høringsuttalelse. 
 
Formannskapets vedtak 30.01.2008: 
Ås kommune sender ikke høringsuttalelse om forslag til endringer i opplæringsloven. 
 
 
  


