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PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 15.10.2008 
 
FRA SAKSNR:  46/08 FRA KL: 19.00 
TIL SAKSNR: 54/08 TIL KL: 21.30 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A:      Bjørn Bråte, Ivar Ekanger 
FrP:   Stein Johannssen 
Sp:     Annett Hegen Michelsen 
 
Møtende medlemmer:  
A:      Johan Alnes, Anne Odenmarck, Eli Kolstad, Wenche Jahrmann,  
          Einride Berg, Joar Solberg, Maria Tomac, Kerstin Skar 
H:      Egil Ørbeck, Hilde Kristin Marås, Gro Haug, Ole Fredrik Nordby, Beathe Lille 
FrP:   Arne Hillestad, Torill Horgen, Ove Haslie, Veronica Green 
Sp:     Marianne Røed, Odd Rønningen, Ann-Karin Sneis 
SV:    Håvard Steinsholt, Saroj Pal, Karsten Hauken, Hanne Marit Gran 
V:       Jorunn Nakken, Kjell Ivar Brynildsen, Trine Hvoslef-Eide 
KrF:   Hanna de Presno, Morten Lillemo    
 
Møtende varamedlemmer:  
A:     Tommy Skar, Kjell Westengen 
FrP:   Kjetil Barfelt 
Sp:    Leif Sundheim 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Per A. Kierulf, formannskapssekretær Annette Grimnes, helse- og sosialsjef Marit 
Roxrud Leinhardt, plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud, service- og kommunikasjonssjef 
Thora Bakka, teknisk sjef Arnt Øybekk.  
 
Diverse merknader:  
Spørsmålene fra Einride Berg (A) og Håvard Steinsholt (SV) ble behandlet til slutt i møtet. 
 
 
Godkjent 16.10.08 av: Ordfører Johan Alnes (A) og varaordfører Marianne Røed (Sp) 
 
Underskrifter: 

 

_____________________________  __________________________________ 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
46/08 08/2047  
KOMMUNEDELPLAN FOR VINTERBRO - HØRINGSUTKAST  
 
47/08 08/1263  
TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2009-2011  
 
48/08 08/2095  
2. TERTIALRAPPORT 2008  
 
49/08 07/2849  
GNR 45 BNR 5 - VARDÅSEN - ANTENNEMAST OG RADIOKIOSK  - 
MINDRETALLSANKE 
 
50/08 08/1955  
SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NAV OG ÅS KOMMUNE  
 
51/08 08/2091  
LOKAL INSTRUKS FOR NEDGRAVDE OLJETANKER  
 
52/08 08/2096  
OPPRETTELSE AV PROSJEKTSTILLING KNYTTET TIL  
KVALIFISERINGSPROGRAMMET I NAV ÅS 
 
53/08 08/2111  
BUDSJETTREGULERING 2.TERTIAL 2008  
 
54/08 08/1718  
VINTERBRO BARNEHAGE - GJENSTÅENDE ARBEIDER  
 
 
ORIENTERINGSSAKER 15.10.08: 
Ordfører oppfordret alle til å melde seg som bøssebærere til TV-askjonen BlåKors søndag 19. 
oktober 2008. Det er et stort behov for bøssebærere. 
 
Naturvernforbundet har oppfordret partiene til å be departementet om å utrede speilvending av 
prinsippet for mottak av uadressert reklame. Ordfører opplyste om at det vil komme som sak 
til behandling i formannskapets møte 29.10.08. 
 
Einride Berg(A) meldte inn følgende spørsmål til kommunestyrets møte 15.10.08: 
Spørsmål 1: 

Ås kommune har for lenge siden vedtatt å selge Åslund sykehjem når Moer sykehjem ble 
ferdigstilt. Flyttedatoen var kjent for lang tid siden: Åslund sykehjem ble fraflyttet i februar 
2008, og har stått tomt siden. Åslund ble imidlertid først annonsert for salg like før ferien, med 
anbudsfrist 5. september 2008. 
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Hva er grunnen til at salgsprosessen ikke ble satt i gang i markedet i god tid før kommunens 
utflytting slik at eiendommen kunne vært overdratt i månedsskiftet februar/mars 2008? 
 
Spørsmål 2: 

Kommunen kan ikke klandres for at eiendomsmarkedet har kollapset. Jeg tar imidlertid for gitt 
at det ligger rasjonelle argumenter til grunn for at man valgte å presentere eiendommen i 
markedet i juni 2008 framfor oktober 2007.  
 
Hvilke gevinster så kommunen for seg ved å drøye salget fra høsten 2007 til høsten 2008?  
 
Rådmann Per A. Kierulf svarte på spørsmålene fra Einride Berg (A). 
Einride Berg (Ap) ønsker at innleverte spørsmål til ordfører skal følge som vedlegg i 
innkallingen til  kommunestyret.  
 
Håvard Steinsholts (SV) meldte inn følgende spørsmål til møte i kommunestyret 15.10.08: 
Spørsmål til ordfører:  

1. Hvilken sak og hvilken votering viser ordføreren til når han i intervju og under 
folkemøte på Nordby uttaler at det er ”politisk flertall i Ås kommune” for Steen og 
Strøms prosjekt ved Vinterbro? 

 
2. På hvilket nivå mener ordføreren han legitimt kan fastslå at det er ”politisk flertall i 

Ås kommune”;  
 

- dreier det seg om hele prosjektet, deler av dette eller bare generelt om utbygging i 
området? 

 
- I og med at prosjektet knapt er beskrevet annet enn i skisseform; er det ”politisk flertall 

i Ås kommune” for å gi carte blanche for utbygger?  
 
3. Anser ordfører det pågående kommunedelplanarbeid i det hele tatt som nødvendig 

– eller burde man ikke bare kunne gå rett på en regulering (med 
konsekvensutredning) når det allerede er ”politisk flertall i Ås kommune”?  

 
4. Anser ordfører den pågående høring med uttalelser fra stat, fylke, 

interesseorganisasjoner og lokalbefolkning, gjennomføring av folkemøte osv. med 
påfølgende politisk meningsutveksling kun som en formalitet siden det allerede er 
”politisk flertall i Ås kommune”.    

 
5. Hva vil ordfører aktivt gjøre for at inntrykket av at denne sak på forhånd er avgjort 

i Ås kommune, ikke negativt vil påvirke de demokratiske prosesser saka skal 
gjennom? 

 
Ordfører besvarte spørsmålene til Håvard Steinsholt.  
 
Håvard Steinsholt (SV) foreslo følgende protokolltilførsel: 
”Det observeres at ordfører i vedlegg til Østlandets blad samt i folkemøte på Nordby gir 
utrykk for at det er ”politisk flertall i Ås kommune” for Steen og Strøms skisserte 
utbyggingsprosjekt på Vinterbro. De politiske organer i Ås har ikke fattet noen form for 
vedtak for eller mot prosjektet, og kommer heller ikke til å gjøre dette før lovlige og åpne 



Side 4 av 12 

planprosesser er gjennomført. Det er sterkt beklagelig at ordførerens uttalelser i media og på 
folkemøter har kunnet gi inntrykk av at slike beslutninger i realiteten allerede er gjort”. 
 
Votering: Protokolltilførselen ble nedstemt 20-13(4Sp, 4SV, 3V, 2KrF) 
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Utv.sak nr. 46/08  
KOMMUNEDELPLAN FOR VINTERBRO - HØRINGSUTKAST  
 
Formannskapets innstilling 24.09.2008: Tilsvarer kommunestyrets vedtak.  
 
Kommunestyrets behandling 15.10.2008: 
Håvard Steinhold(SV) fremmet følgende alternative forslag: 
1. Kommuneplanarbeidet avsluttes umiddelbart. 
2. Tidligere kommunedelplan vedtas for dette området, med vanlig åpning for å kunne 

behandle enkeltreguleringer. 
3. Utbyggingsinteresser i området fremmer eventuelt sine saker som en rein reguleringsplan i 

LNF- område, med de konsekvensutredninger og andre planarbeider som i den 
sammenheng må utføres.  

 
Votering: 
SV’s forslag ble nedstemt 29-4(SV) 
Formannskapets innstilling ble vedtatt 29-4(SV) 
 
Kommunestyrets vedtak 15.10.2008: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 20 - 5, 2. ledd legges forslag til kommunedelplan for 
Vinterbro, datert 15.09.08 ut til høring og offentlig ettersyn.  Frist for uttalelse settes til 8 uker 
etter at høringsforslag er vedtatt. 
 
  
Utv.sak nr. 47/08  
TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2009-2011  
 
Formannskapets innstilling 24.09.2008: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak.  
 
Kommunestyrets behandling 15.10.2008: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 15.10.2008: 
Tabell 1 - Kommunale veier 
Prioritet Tiltak Totale 

kostnader 
(1000 kr) 

01 Fortau i Moerveien 
Frisikt må sikres i krysset mellom hotellet og brannstasjonen ved 
at hekken fjernes eller trekkes tilbake 

350 

02 Frisiktsutbedring i Toveien 70 
03 Parkering forbudt-skilt v/Brønnerud skole 10 
04 Parkeringsplassen ved Åstunet avgrenses slik at det ikke er mulig å 

parkere på gangarealet. HC-parkeringen utenfor apoteket bør 
utbedres. 

20 
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Tabell 1 - Kommunale veier (fortsetter) 
Prioritet Tiltak Totale 

kostnader 
(1000 kr) 

05 Veilys langs skolesti Hesteskoen til Nordbyskolene 450 
06 Gang- og sykkelvei - Gml.Mossevei m/fartshumper 1 500 
07 Av- og påstigningsrampe v/Brønnerud skole 70 
08 Utvidelse av Kvestadveien 600 
09 Veilys langs Brønnerudveien til Brønnerud skole 150 
10 Rundkjøring i krysset Sjøskogenveien/Nordskogenveien 1000 
11 Gang- og sykkelvei langs Søråsveien inkl. veilys 800 
12 Parkeringsplass ved Verkenbakken i Gamle Kongevei 50 
13 Videreføring av gang- og sykkelvei i Emily Kirkerudsvei  900 
14 Gang- og sykkelvei langs Myhrerveien fra krysset mot Gultvedt 

gård til riksvei 152  
 

 600 
15 Gang- og sykkelvei Abberud –Vestby gr.  80 
16 Gang- og sykkelvei langs Børsumveien inkl. veilys          5 700  
17 Gang- og sykkelvei langs Brekkeveien fra Moer Sykehjem til 

stasjonen 
 

 Sum totalt       12 350 
 
Tabell 2 - Fylkesveier (Akershus fylkeskommune er ansvarlig for tiltaksgjennomføring) 
Prioritet Tiltak 
01 Gang- og sykkelvei langs Kjærnesveien; inkl gangfelt ved Kjonebakken. 

Hastigheten settes ned til 40 km/t og det anlegges fartshumper på strekningen 
Kjonebakken - Polleveien 

02 Det opphøyde gangfeltet over Kroerveien fra Parallellen øst for Drottveien 
sikres bedre ved: 
Det anlegges rumlefelt på begge sider av gangfeltet. 
Lysforholdene bedres. 
Skiltinga bedres. 
Enkelt lyskryss 

03 Fartsdempere i Hogstvetveien og Kroerveien ved Bjørnebekk 
04 Reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs Kråkstadveien 
05 Sette ned hastigheten til 50 km/t på Kongeveien 
06 Opphøyd gangfelt i Kongeveien ved Høgskoleveien 
07 Veibelysning langs Hogstvetveien på strekningen jernbaneundergangen- 

Solliveien 
08 Gang- og sykkelvei Meierikrysset – Syverudveien 
09 Veilys langs Hogstvetveien - undergang NSB til S. Moer 
10 Endring/utbedring av Norderåstoppen 
11 Gang- og sykkelvei ved Furumoen inkl. busslomme 
12 Kroerveien legges om ved Kjossvingen og gjennom Revhaug 
13 Gang- og sykkelvei Egget-Melby inkl. fartshumper 
14 Gang- og sykkelvei fra Bestefars vei, langs Kroerveien, til krysset med 

Solfallsveien 
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Tabell 2 - Fylkesveier (fortsetter) 
Prioritet Tiltak 
15 Rundkjøring i Rustadporten og av-/påstigningsplass i Kroerveien 
16 Venstresvingfelt på Kongeveien ved Bølstad gjenbruksstasjon 
17 Gang- og sykkelvei langs Sundbyveien 
18 Gang- og sykkelvei fra x med Syverudveien til Egget 
19 Veirekkverk langs fortau gjennom Sporretfeltet 
20 Ny Bølstad bru 
21 Legge Hogstvetbekken i nytt elveleie ved behov 

 
 
Tabell 3 – Riks- og europaveier 
Prioritet  
01 Ny rv 152 Holstad - Ås sentrum 
02 Gang- og sykkelvei/fortau langs Holstadveien fra Sentralkrysset til Nyborgveien 
03 Utbedre adkomstforholdene til bensinstasjonen ved Korsegården slik at det blir 

sikker skolevei. 
04 Gangfelt til busslomme ved NLH på sørsiden av Rv 152 vest for Meierikrysset 
05 Parkeringsplass ved Korsegården/Brønnerud for kollektivreisende. 
06 Forbedre veilys i kryssingpunkter av gang- og sykkelveien langs rv 152 
07 Parkeringsplass for kollektivreisende ved Nygårdskrysset. 
08 Venstresvingfelt på rv 156 – Nessetveien – som ny atkomst til Vinterbrosenteret 
09 Gangveiundergang i nærheten av Meierikrysset; rv 152 
10 Gangveisluse ved Fougnerbakken; rv 152 
11 Utbedring av hovedinnkjøringen til UMB fra riksvei 152 
12 Utbedre/asfaltere gang- og sykkelveien fra Meierikrysset til IHA (husdyrfag) 
13 Opphøyd gangfelt på riksvei 152 ved kryssningspunktet Kvestadveien - Gamle 

Mossevei 
14 Opphøyd gangfelt ved Aud Max og Samfunnsveien  
15 Forbedre leskur i busslomme ved E6 Korsegården 
 Fullføre gang- og sykkelvei fra Vinterbro Næringspark til Vinterbrosenteret 
16 Utkjørsel til Rv 156 - Nessetveien, ved Nordre Bekkevold, forandres som vedtatt i 

reguleringsplanen. 
17 Merke gangfelt i krysset rv 152/Osloveien 
18 Rundkjøring på rv 152 i x med Osloveien 
19 Markering av gangfelt på rv 154 ved Tamburbakken  
20 Tilrettelegge for gang- og sykkelvei langs Gml Mossevei fra Ringnes til Oslo 

grense 
21 Stenge utkjøringen fra Solbergveien til rv 154 
22 Gang- og sykkelvei langs rv 154 fra Tamburbakken til Ski grense 
 
  
Utv.sak nr. 48/08  
2. TERTIALRAPPORT 2008  
 
Formannskapets innstilling 24.09.2008: 
2.tertialrapport 2008 tas til orientering. 
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Kommunestyrets behandling 15.10.2008: 
Egil Ørbeck(H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Kommunestyret ber administrasjonen om å lage en sak til kommunestyret om salg av 
kommunale eiendommer før budsjettet for 2009 vedtas. 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Høyres tilleggsforslag ble vedtatt 29-4(SV) 
 
Kommunestyrets vedtak 15.10.2008: 
2.tertialrapport 2008 tas til orientering. 
Kommunestyret ber administrasjonen om å lage en sak til kommunestyret om salg av 
kommunale eiendommer før budsjettet for 2009 vedtas. 
 
  
Utv.sak nr. 49/08  
GNR 45 BNR 5 - VARDÅSEN - ANTENNEMAST OG RADIOKIOSK  - 
MINDRETALLSANKE 
 
Til behandling i kommunestyret 15.10.2008 - mindretallsanke fra Arne Hillestad (FrP) 
og Kjetil Barfelt (FrP) i HTM jf. Ås kommunes reglementer pkt. 8.2.2.3:  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 25.09.2008: 
Det faste utvalget for plansaker viser til saksutredning og vurdering med begrunnelse og 
konklusjon og avslår søknad om oppføring av nødnettstasjon på eiendommen gnr 45 bnr 5, 
Vardåsen, jfr. kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens § 74 nr. 2.  
 
Mindretallets forslag som var anket inn for kommunestyret: 
Alternativ 2: 
Det faste utvalget for plansaker viser til saksutredning og vurdering med begrunnelse og gir 
jfr. § 93 i plan- og bygningsloven rammetillatelse for oppføring av nødnettstasjon på 
eiendommen gnr 45 bnr 5, Vardåsen. Før det gis igangsettingstillatelse, forutsettes det at de 
forhold som er nevnt under behandlingen av saken i hovedutvalgets møte 12.06.2008, etter 
bygningsmyndighetenes skjønn er tilfredsstillende avklart. 
 
Kommunestyrets behandling 15.10.2008: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende tilleggsforslag, forutsatt at mindretallsalternativet 
fra HTM (alternativ 2) skulle bli vedtatt: 
Det forutsettes at varige trær i et område på minst 2 dekar rundt anlegget sikres for skjerming 
av nedre del avmastene.  
 
Votering: 
Alternativ 2 ble vedtatt 21-12(4SV, 4Sp, 2V, 2KrF) ved alternativ votering mot HTM’s 
forslag. 
SV’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
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Kommunestyrets vedtak 15.10.2008: 
Kommunestyret viser til saksutredning og vurdering med begrunnelse og gir jfr. § 93 i plan- 
og bygningsloven rammetillatelse for oppføring av nødnettstasjon på eiendommen gnr 45 bnr 
5, Vardåsen. Før det gis igangsettingstillatelse, forutsettes det at de forhold som er nevnt under 
behandlingen av saken i hovedutvalgets møte 12.06.2008, etter bygningsmyndighetenes 
skjønn er tilfredsstillende avklart. 
 
Det forutsettes at varige trær i et område på minst 2 dekar rundt anlegget sikres for skjerming 
av nedre del av mastene.  
 
  
Utv.sak nr. 50/08  
SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NAV OG ÅS KOMMUNE  
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 24.09.2008: 
Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Akershus og Ås kommune godkjennes. 
Utvidet åpningstid hver dag. Langdag en dag i uken. 
 
Kommunestyrets behandling 15.10.2008: 
Gro Haug(H) fremmet følgende fellesforslag fra Arbeiderpartiet og Høyre: 
Kommunestyret godkjenner lokal samarbeidsavtale mellom NAV Akershus og Ås kommune 
slik den foreligger, men ønsker at de kommunalt ansatte organiseres slik at kontoret kan ha 
endrede eller utvidede åpningstider, inkludert en langdag, som også tilfredsstiller brukere som 
ikke har mulighet til å besøke kontoret mellom kl. 08.00 og 15.00.  
Kommunestyret ber om at åpningstiden tas opp som et særskilt punkt på første 
partnerskapsmøte mellom stat og kommune med sikte på å fremforhandle endret eller utvidet 
åpningstid osv.  
 
Votering: Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 15.10.2008: 
Kommunestyret godkjenner lokal samarbeidsavtale mellom NAV Akershus og Ås kommune 
slik den foreligger, men ønsker at de kommunalt ansatte organiseres slik at kontoret kan ha 
endrede eller utvidede åpningstider. Inkludert en langdag som også tilfredsstiller brukere som 
ikke har mulighet til å besøke kontoret mellom kl. 08.00 og 15.00.  
Kommunestyret ber om at åpningstiden tas opp som et særskilt punkt på første 
partnerskapsmøte mellom stat og kommune med sikte på å fremforhandle endrede eller 
utvidede åpningstider osv.  
 
  
Utv.sak nr. 51/08  
LOKAL INSTRUKS FOR NEDGRAVDE OLJETANKER  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 25.09.2008: 
Ny lokal instruks om forurensning fra nedgravde oljetanker vedtas. Instruksen lyder: 
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Utvidet virkeområde iht. forurensningsforskriftens bestemmelser om nedgravde 
oljetanker 
1. Forskrift om begrensing av forurensing (01.06.2004), kap. 1, inneholder bestemmelser om 

tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker. Ås kommune utvider 
virkeområdet til å omfatte alle nedgravde oljetanker uansett størrelse. 

2. Vedtaket hjemles i Forskrift om begrensning av forurensning, kap.1, §1-2. 
3. Bestemmelsene i forskriften stiller krav om regelmessig kontroll, og krav til oljetankens 

tilstand og kvalitet. Eieren er ansvarlig og plikter å sende skriftlig melding om tanken til 
kommunen. 

 
Denne gjøres gjeldende fra tidspunkt for vedtak i kommunestyret. 
 
Revidert instruks legges fram til behandling i kommunestyret. 
Nasjonal forskrift legges ved saken til kommunestyret. 
 
Kommunestyrets behandling 15.10.2008: 
Håvard Steinsholt(SV) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes og tilbakesendes HTM for en klargjørende fornyet behandling. 
 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 15.10.2008: 
Saken utsettes og tilbakesendes HTM for en klargjørende fornyet behandling. 
 
  
Utv.sak nr. 52/08  
OPPRETTELSE AV PROSJEKTSTILLING KNYTTET TIL  
KVALIFISERINGSPROGRAMMET I NAV ÅS 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 25.09.2008: 
1. Det opprettes 100% prosjektstilling i to år i forbindelse med innføring av kvalifiserings-

programmet ved NAV Ås  
2. Stillingen plasseres i henhold til hovedtariffavtalen; stillinger med krav om høyskole-

utdanning. 
3. Utgifter til stillingen dekkes av øremerkede midler til kvalifiseringsprogrammet. 
4. Stillingen innarbeides i budsjett for 2009, og evalueres i forbindelse med budsjett for 2010. 
 
Kommunestyrets behandling 15.10.2008: 
Hanne Marit Gran(SV) fremmet følgende endringsforslag til pkt. 2: 
Med krav om høyskoleutdanning erstattes med høyere utdanning. 
 
Votering: 
SV’s endringsforslag ble vedtatt 18-15(7A, 5FrP, 1Sp, 2KrF) 
Resten av administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 15.10.2008: 
1. Det opprettes 100% prosjektstilling i to år i forbindelse med innføring av kvalifiserings-

programmet ved NAV Ås  
2. Stillingen plasseres i henhold til hovedtariffavtalen; stillinger med krav om høyere 

utdanning. 



Side 11 av 12 

3. Utgifter til stillingen dekkes av øremerkede midler til kvalifiseringsprogrammet. 
4. Stillingen innarbeides i budsjett for 2009, og evalueres i forbindelse med budsjett for 2010. 
 
  
Utv.sak nr. 53/08  
BUDSJETTREGULERING 2. TERTIAL 2008  
 
Formannskapets innstilling 24.09.2008: 
1. Det foretas budsjettreguleringer i henhold til tabell 1 og 2.  
2. Låneopptak for 2008 økes med 16,4 mill kroner til 43,45 mill kroner. 

 
Kommunestyrets behandling 15.10.2008: 
Ordfører fremmet følgende endringsforlag til formannskapets innstilling pkt. 2 (på bakgrunn 
av innspill fra rådmannen:) 
Låneopptak for 2008 er økt til 16,4 mill kroner, jf. tabell 2 (7,4 mill. kroner) og k-sak 25/08 (9 
millioner kroner til Nordbytun). 
 
Votering: Formannskapets innstilling med ordførerens endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 15.10.2008: 
1. Det foretas budsjettreguleringer i henhold til tabell 1 og 2.  
2. Låneopptak for 2008 er økt til 16,4 mill kroner, jf. tabell 2 (7,4 mill. kroner) og k-sak 

25/08 (9 millioner kroner til Nordbytun). 
 
 
Utv.sak nr. 54/08  
VINTERBRO BARNEHAGE - GJENSTÅENDE ARBEIDER  
 
Formannskapets innstilling 24.09.2008: 
1. Det avholdes garantibefaring før Formannskapet tar stilling til endelig nivå på 

tilleggsbevilgningen. 
2. Rådmann får fullmakt til å gjennomføre de utbedringer som anses nødvendige innenfor en 

foreløpig ramme på kr. 250.000,- 
 
Kommunestyrets behandling 15.10.2008: 
Hanne Marit Gran (SV) fremmet følgende forslag: 
Det bevilges kr. 600.00,- til varmepumpe med borehull nå. 
 
Subsidiært forslag: 
Beregninger av besparelse med innkjøp av varmepumpe legges fram for formannskapet innen 
01.06.09. 
 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 
Saken sendes tilbake til Plankomiteen som lager prioritert innstilling til formannskapet. 
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Votering: 
Formannskapets innstilling pkt. 2 ble vedtatt 28-5(H) 
SV’s forslag ble nedstemt 20-13(4Sp, 4SV, 3V, 2KrF) 
Subsidiært forslag ble nedstemt 21-12(4Sp, 4SV, 3V, 1KrF) 
Høyres forslag ble nedstemt 22-11(5H, 4Sp, 2KrF) 
 
Kommunestyrets vedtak 15.10.2008: 
Rådmann får fullmakt til å gjennomføre de utbedringer som anses nødvendige innenfor en 
foreløpig ramme på kr. 250.000,- 

 
 
 
 
  
 
 
 


