
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 

 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 23.09.2009 
 
FRA SAKSNR:  66/09 FRA KL: 15.30 
TIL SAKSNR: 70/09 TIL KL: 18.30 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
H:       Egil Ørbeck 
 
Møtende medlemmer:  
A:       Johan Alnes, Ivar Ekanger, Eli Kolstad  
H:       Gro Haug 
FrP:  Arne Hillestad 
Sp:   Marianne Røed  
SV:   Hanne Marit Gran 
V:   Jorunn Nakken 
 
Møtende varamedlemmer:  
FrP:  Torill Horgen 
 
Til dialogmøte møtte også: 
HOK-leder Hilde Kristin Eide Marås, HHS-leder Anne Odenmarck og  
HTM-leder Håvard Steinsholt. 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Per A. Kierulf, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, teknisk sjef Arnt Øybekk, 
oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud, 
fagkonsulent Arne Hågensen, enhetsleder Ståle Martinsen og 
lønningssjef Alexander Lundberg. 
 
Diverse merknader:  
Dialogmøte med formannskapet og hovedutvalgslederne ble holdt 
Kl. 15.30 – 16.30 vedr. Handlingsprogram og økonomiplan 2010-2013. 
 
Kl. 17.55, etter behandling av sakene, ble dørene lukket for forberedelse av 
medarbeidersamtale med rådmannen. 
 
Godkjent 28.09.2009 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 
Underskrifter: 

_____________________             _____________________ 
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SAKSLISTE 

 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
66/09 09/2447  
KULTURHUSET - VALG AV KJØKKENLØSNING  
 
67/09 09/2542  
NY BARNEHAGE PÅ SOLBERG - ØKONOMISK RAMME  
 
68/09 09/2544  
BREKKEVEIEN 20 - BRUK AV TOMTA  
 
69/09 09/1473  
SUPPLERINGSVALG ETTER FRITAK - ANN-KARIN SNEIS (SP)  
 
70/09 09/1930  
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV TIL OG MED 31.12.2010  
- TRINE HVOSLEF- EIDE (V) 

 
 

INFORMASJON FRA RÅDMANNEN 23.09.2009 
 

1. Innsparinger og ISO. Som et ledd i innsparingsprosessen vurderer 
administrasjonen å foreslå at Ås kommunes ISO-sertifisering ikke fornyes i høst, 
jf. e-post til formannskapet 21.09.2009. Det vil i så fall fremmes som sak. 
Tilbakemeldinger kan sendes på e-post. 

 
2. Leasingpraksis. Som et ledd i saksforberedelsen sendte rådmannen ut en e-post 

21.09.2009 med vedlagt arbeidsdokument for evt. tilbakemeldinger.  
 
3. Rådmannen viste til notat av 16.09.2009 til formannskapet vedr. kommunens 

årsregnskap for 2008 – syke- og fødselspenger, jf. lnr. 14062/09. 
 
Lønningssjef Alexander Lundberg ble presentert for formannskapet. 

 
REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 23.09.2009 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
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MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 23.09.2009 
-orientering fra ordfører og eventuelt 
 
Oversikten ble delt ut i møtet, tilbakemelding kan gis på e-post til ordfører. 
 
1. Stortingsvalget – valgoppgjøret for Ås er godkjent 
 
2. Behov for raskt evalueringsmøte av valgavviklingen 
 
3. Skatteinngangen per 31. august: økning på 8,3 %. Justert budsjett: 9,9 % 
 
4. Kapitalforvaltning per 31. august sendt formannskapet: + 10.378’ = 6 % 
 
5. Status fjernvarmeanlegg: Blir omtalt i statsbudsjettet 
 
6. Eikestubben-nabo avslår å la opparbeide parkeringsplass – jfr. avtale med KK 
 
7. Oppgjøret for Åslund mottatt 28. august  
 
8. Invitasjon til KS’ høstkonferanse 15.-16.10.2009 
 
9. Foreløpig innkalling til KS’ Fylkesmøte 16.10.2009: Johan Alnes, Håvard 

Steinsholt, Hilde Kristin Marås 
 
10. Oppbygging av Bølstad bru – interimstyre med Olav R. Skage som leder 
 
11. Møte med NVH, VI, UMB og Ås kommune 17.09.2009  
 
12. Årsmelding fra Norges veterinærhøgskole 
 
13. Styrevedtak i Follo Ren 23.06.2009: Kretsløp Follo – valg av tomtealternativ: 

Styret gir administrasjonen fullmakt til å utrede tomt beliggende i Vestby som 
hovedalternativ, Vinterbro som sekundært alternativ. Teknologisk løsningsforslag 
med økonomisk kalkyle presenteres i saksfremstillingen for Kretsløp Follo til 
styrebehandling i septembermøtet. 

 
14. Tilbud om julebord på Tusenfryd – noe for formannskapet? 
 
15. Møte mellom AHus og kommuner og bydeler 24. august 2009 
   
16. Møte i Politisk referansegruppe 28. september kl. 13-16 i Miljøverndepartementet 

ang. plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus – avlyst 25/9.  
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Utv.sak nr. 66/09  
KULTURHUSET - VALG AV KJØKKENLØSNING  
 
Rådmannens innstilling: 
Det planlegges for kjøkkenløsning med mottakskjøkken i Ås rådhus - Kulturhuset. 
Det fremmes ny sak som beskriver driftsform og økonomiske konsekvenser. 
 
Formannskapets behandling 23.09.2009: 
Ivar Ekanger (A) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes til neste formannskap slik at rådmannen kan legge frem de tall som er 
forespeilet til møtet i dag. 
 
Votering: Ap's utsettelsesforslag ble vedtatt 8-1 (Sp). 
 
Formannskapets vedtak 23.09.2009: 
Saken utsettes til neste formannskap slik at rådmannen kan legge frem de tall som er 
forespeilet til møtet i dag. 
 
 
  
Utv.sak nr. 67/09  
NY BARNEHAGE PÅ SOLBERG - ØKONOMISK RAMME  
 
Rådmannens innstilling: 
1. Solberg barnehage bygges for omkring 100 barn som forutsatt i vedtatt 

handlingsprogram og økonomiplan. 
2. Merkostnadene, 5,65 mill kroner søkes innarbeides i økonomiplanen for 2010. 
3. Ny ballplass vurderes av plankomiteen og søkes innarbeidet handlingsplan og 

økonomiplan i 2010 
 
Formannskapets behandling 23.09.2009: 
Gro Haug (H) fremmet følgende forslag: 
Høyre foreslår at Solberg barnehage bygges ut av private til barnehage. 
 
Johan Alnes (A) fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling pkt. 2 
og 3:  
1. (som rådmannens pkt.1) 
2. Merkostnadene til barnehagen, 5,65 mill kroner, innarbeides i budsjettet for 2010. 
3. Plankomiteen pålegges å starte arbeidet med en utomhusplan som må ses i 

sammenheng med fremtidig utvikling av Solberg skole, Solberg barnehage og 
nærmiljøets behov for lekeareal umiddelbart. 

4. Plankomiteen pålegges også å starte planlegging og opparbeidelse av ny ball-
plass og ballbinge på kommunens areal sørøst for Solberg skole med sikte på 
ferdigstillelse senest samtidig med barnehagen. 

5. Kostnadene innarbeides i kommunens budsjett for 2010. 
 
Votering: 
H's forslag ble nedstemt 8-1 (H). 
Rådmannens innstilling pkt. 1 og Ap's forslag ble vedtatt 8-1 (H). 
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Formannskapets vedtak 23.09.2009: 
1. Solberg barnehage bygges for omkring 100 barn som forutsatt i vedtatt handlings-

program og økonomiplan. 
2. Merkostnadene til barnehagen, 5,65 mill kroner, innarbeides i budsjettet for 2010. 
3. Plankomiteen pålegges å starte arbeidet med en utomhusplan som må ses i 

sammenheng med fremtidig utvikling av Solberg skole, Solberg barnehage og 
nærmiljøets behov for lekeareal umiddelbart. 

4. Plankomiteen pålegges også å starte planlegging og opparbeidelse av ny ball-
plass og ballbinge på kommunens areal sørøst for Solberg skole med sikte på 
ferdigstillelse senest samtidig med barnehagen. 

5. Kostnadene innarbeides i kommunens budsjett for 2010. 
 
  
Utv.sak nr. 68/09  
BREKKEVEIEN 20 - BRUK AV TOMTA  
 
Rådmannens innstilling: 
Politisk ad hocutvalg som er opprettet for å vurdere behovet for boliger for vanskelig-
stilte og plasseringen av boligene vurderer framtidig bruk av gnr. 54, bnr. 61, 
Brekkeveien 20. 
 
Formannskapets behandling 23.09.2009: 
Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: 
Gnr. 54, bnr. 61, Brekkeveien 20 rives. 
 
Votering: Rådmannens innstilling med FrP's tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 23.09.2009: 
1. Politisk ad hocutvalg som er opprettet for å vurdere behovet for boliger for 

vanskeligstilte og plasseringen av boligene vurderer framtidig bruk av gnr. 54, bnr. 
61, Brekkeveien 20. 

2. Gnr. 54, bnr. 61, Brekkeveien 20 rives. 
 
  
Utv.sak nr. 69/09  
SUPPLERINGSVALG ETTER FRITAK - ANN-KARIN SNEIS (SP)  
 
Ordførers innstilling 06.05.2009: 
Tilsvarer formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
Formannskapets behandling 23.09.2009: 
Saken ble enstemmig videresendt kommunestyret for behandling. 
 
Formannskapets innstilling 23.09.2009: 
3. Som nytt medlem av hovedutvalg for teknikk og miljø velges: 
4. Som ny 3. varamedlem av administrasjonsutvalget velges:  
5. Som ny 3. varamedlem av plankomiteen velges: 
6. Som nytt medlem av representantskapet AL Liahøy velges: 
7. Som nytt medlem av styret i Søndre Follo Brannvesen velges: 
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Utv.sak nr. 70/09  
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV TIL OG MED 31.12.2010  
- TRINE HVOSLEF- EIDE (V) 
 
Ordførerens innstilling: 
Tilsvarer formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
Formannskapets behandling 23.09.2009: 
Saken ble enstemmig videresendt kommunestyret for behandling. 
 
Formannskapets vedtak 23.09.2009: 
1. Trine Hvoslef-Eide (V) fritas fra sine politiske verv i kommunestyret, 

formannskapet og som Ås kommunes representant for Oslofjordens friluftsråd, fra 
vedtaksdato og ut 2010. 

2. Som nytt midlertidig varamedlem til formannskapet (til og med 31.12.2010) på 
plass nr. 4 velges: 

3. Som ny midlertidig representant til Oslofjordens friluftsråd (til og med 31.12.2010) 
velges: 

4. Som nytt midlertidig medlem av takstnemnden (til og med 31.12.2010) velges: 
 
Konsekvensen av vedtaket: 
• Ivar Magne Sæveraas (V) rykker opp som midlertidig fast medlem av 

kommunestyret til og med 31.12.2010 på plass nr. 3 for Venstre.  


