
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 18.03.2009 
 
FRA SAKSNR:  15/09 FRA KL: 16.30 
TIL SAKSNR: 17/09 TIL KL: 18.30 

 
 
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: 
Rådmann Per A. Kierulf, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, teknisk sjef Arnt Øybekk  
og fung. oppvekst- og kultursjef Arne Hågensen. 
 
Diverse merknader:  
 
 
 
Godkjent 19.03.2009 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 
Underskrifter: 

_____________________             _____________________ 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
15/09 08/2047  
KOMMUNEDELPLAN FOR VINTERBRO - VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER 
OG ANBEFALING OM VIDERE ARBEID 
 
16/09 09/719  
REHABILITERINGSARBEIDER VED ÅS UNGDOMSSKOLE OG RUSTAD SKOLE  
 
17/09 09/698  
LEIE AV BYGG I MYRVEIEN 16  
 
 

INFORMASJON FRA RÅDMANNEN 18.03.2009 
 

1. Alle barn som fyller 1 år innen utgangen av august og som det er søkt for innen fristen, får 
tilbud om barnehageplass i høst. 79 barn får tilbud i annen barnehage enn den de har søkt 
på, 55 av disse bor nord i kommunen og får et tilbud i syd. På venteliste står 62 barn som 
fyller 1 år i perioden 1.9.09-31.1.10. De fleste vil kunne få tilbud om plass etter hvert som 
de fyller 1 år. Jf. notat til HOK 18.03.09, lnr. 4402/09. 

 
2. Bjørnebekk asylmottak, rådmannen orienterte om status vedr. drift og økonomi. Avtalen 

med UDI utløper 30.06.09. Formannskapet tok opplysningene til orientering. 
 
3. Brannstasjonstomt. I handlingsprogrammet er verdien anslått til 12 millioner kroner, mens 

ny takst på tomten er 25 millioner. 
 
4. F-sak 4/09 Regjerningens tiltakspakke som følge av finanskrisen – prioritering av tiltak i 

Ås kommune, vil bli lagt frem for kommunestyret til behandling 01.04.2009. 
 
 

REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 18.03.2009 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
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MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 18.03.2009 
-orientering fra ordfører og eventuelt 

 
1. Norskopplæring og introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere. Resultatene for Ås 

kommune er mottatt i brev av 09.02.09 fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. 
 
2. Formannskapets møte 15.04.09 holdes på Moer sykehjem, 1. etg. møterom 1-3. 

Kontaktmøte med KS Akershus v/fylkesstyrets medlem Rannveig Andresen og Katrine 
Nikolaisen fra administrasjonen holdes kl. 16.30 – 17.30.  
Deretter vil politiet v/lensmann Stein-Olaf Røberg holde sin årlige orientering for 
formannskapet med påfølgende dialog.  

 
3. Lions Røde Fjær aksjon 2009, jf. søknad om bidrag i brev av 26.02.09 fra ordfører i Hurdal 

kommune.  Formannskapet avslo søknaden. 
 
4. Ordførerstafett for å bekjempe mot vold mot barn. Ås Redd Barna skal arrangere et 

regionmøte 18.04.09 ved Landbruksmuseet, UMB. Ordfører er invitert. 
 
5. Kommunen har mottatt henvendelse fra IMDi om bosetting av flere enslige mindreårige. 
 
6. Jernbaneforum Øst er en interesseorganisasjon for Østfoldbanens østre og vestre linjer fra 

Oslo til svenskegrensen. Ås har tidligere vært medlem. Deltakelse medfører en kontingent 
på kr. 10.000 for kommuner over 15.000 innbyggere.  
Formannskapet ønsker ikke å ta opp igjen deltakelse. 

 
7. Den verdensomspennende klimakampanjen "Earth Hour", finner sted lørdag 28. mars 2009 

fra kl. 20.30. Da skal lysene slukkes i en time. Jf. meldingssak 2 i formannskapet 11.02.09, 
www.earthhour.no 

 
8. Prosedyre for utsmykning av nytt bygg på Nordbytun ungdomsskole forventes fulgt opp av 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur, jf. Retningslinjer for kunstnerisk utsmykking av 
kommunale bygg og anlegg i Ås, vedtatt i K-sak 53/06, 27.09.2006. 
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Utv.sak nr. 15/09  
KOMMUNEDELPLAN FOR VINTERBRO - VURDERING AV 
HØRINGSUTTALELSER OG ANBEFALING OM VIDERE ARBEID 
 
Rådmannens innstilling: 
Det fremmes følgende alternative innstillinger: 
 
Alternativ 1 
Ås kommune ber Fylkesmannen om mekling vedrørende innsigelsene fra Riksantikvaren, 
Statens vegvesen og Fylkesmannen. 
       
Alternativ 2 
Arbeidet med kommunedelplan for Vinterbro stoppes. 
 
Formannskapets behandling 18.03.2009: 
Ivar Ekanger (A) viste til forslag fra Morten Lillemo (KrF): 
Dersom meklingen fører frem vil kommunen gå i dialog med utbygger for å finne fram til 
bedre løsninger for energibruk og kollektivtransport. 
 
Fellesforslag: Ordfører får fullmakt til å ta med seg hvem han vil til forhandlingene. 
 
Jorunn Nakken (V) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling alternativ 2: 
Det arbeides videre med reguleringsplan for innendørs skianlegg og hotell i nærmere 
tilknytning til Tusenfryd, for å utvikle et helhetlig og helårs fritidstilbud på Vinterbro. 
 
Votering: 
Alternativ 1 i rådmannens innstilling ble vedtatt 7-2 (SV, V) ved alternativ votering mot 
alternativ 2. 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapet var enige om at KrF's forslag følger saken. 
 
Formannskapets vedtak 18.03.2009: 
Ås kommune ber Fylkesmannen om mekling vedrørende innsigelsene fra Riksantikvaren, 
Statens vegvesen og Fylkesmannen. 
Ordfører får fullmakt til å ta med seg hvem han vil til forhandlingene. 
       
Forslag fra KrF som følger saken: 
Dersom meklingen fører frem vil kommunen gå i dialog med utbygger for å finne fram til 
bedre løsninger for energibruk og kollektivtransport. 
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Utv.sak nr. 16/09  
REHABILITERINGSARBEIDER VED ÅS UNGDOMSSKOLE OG RUSTAD SKOLE  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Alternativ 1 
Det tas opp lån på i alt 9 mill. kroner for å rehabilitere aktivitetsbyggene ved Ås ungdomsskole 
og Rustad skole. Låneopptaket finansieres under den utvidete rentekompensasjonsordningen. 
 
Alternativ 2 
Aktivitetsbyggene ved Ås ungdomsskole og Rustad skole rehabiliteres ikke nå. 
 
Formannskapets behandling 18.03.2009: 
Votering: Alternativ 1 ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 18.03.2009: 
Det tas opp lån på i alt 9 mill. kroner for å rehabilitere aktivitetsbyggene ved Ås ungdomsskole 
og Rustad skole. Låneopptaket finansieres under den utvidete rentekompensasjonsordningen. 
 
 
  
Utv.sak nr. 17/09  
LEIE AV BYGG I MYRVEIEN 16  
 
Innstilling 13.03.2009: 

1. Ås kommune inngår avtale med Myrveien 16 AS om leie av bygget til kommunalteknisk 
avdeling, på eiendommen gnr 61 bnr 250. Forslag til avtale datert 09.03.2009 legges til 
grunn for leieforholdet. 

2. Lagerhallen i Brekkeveien selges. Inntektene fra salget benyttes til å finansiere nødvendige 
ombyggingskostnader og husleie for 2009. 

 
Formannskapets behandling 18.03.2009: 
Saken ble sendt ut som tilleggssak på e-post fra ordfører 16.03.09 og publisert på internett 
17.03.09.  
 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende utsettelsesforslag på vegne av SV og FrP: 
1. Saka utsettes i påvente av utredning av ytterligere alternativer. 
2. Slik utredning må foreligge innen august. 
 
Ivar Ekanger (A) fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune går i forhandlinger med Myrveien 16 AS om leie av bygget på eiendommen 

gnr 61 bnr 250. 
2. Resultatet av forhandlingene legges fram for formannskapet og kommunestyret. 
 
Votering: 
Utsettelsesforslaget fra SV og FrP ble nedstemt 6-3 (FrP, SV, V). 
Ap's forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling 18.03.2009: 
1. Ås kommune går i forhandlinger med Myrveien 16 AS om leie av bygget på eiendommen 

gnr 61 bnr 250. 
2. Resultatet av forhandlingene legges fram for formannskapet og kommunestyret. 
 


