
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 28.10.2009 
 
FRA SAKSNR:  83/09 FRA KL: 16.30 
TIL SAKSNR: 88/09 TIL KL: 18.35 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
 
Møtende medlemmer:  
A:     Johan Alnes, Ivar Ekanger, Eli Kolstad  
H:     Egil Ørbeck, Gro Haug 
FrP: Arne Hillestad 
Sp:  Marianne Røed  
SV:  Hanne Marit Gran 
V:  Jorunn Nakken 
 
Møtende varamedlemmer:  
 
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, 
service- og kommunikasjonssjef Thora Bakka og økonomisjef Mikal Johansen. 
 
Diverse merknader:  
Møtet ble innledet med en orientering av og dialog med Kirkelig fellesråd. 
Rådmannen ga deretter en muntlig presentasjon av handlingsprogram og budsjett. 
 
 
 
Godkjent 30.10.2009 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 
Underskrifter: 

_____________________             _____________________ 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
83/09 09/2629  
KOMMUNALT TILSKUDD TIL FOLKEVALGTE GRUPPER I KOMMUNESTYRET 
(POLITISKE PARTIER) 
 
84/09 08/2291  
ÅS KOMMUNES REGLEMENTER - REVIDERING 2009 
ENDELIG BEHANDLING 
 
85/09 09/2704  
TEMAPLAN FOR HELSE OG OMSORG 2009-2015  
 
86/09 (saksnr. utgår) 
  
87/09 09/1533  
ITV OVERVÅKING (VIDEOOVERVÅKING) AV NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE, 
NORDBY SKOLE OG SJØSKOGEN SKOLE 
 
88/09 09/297  
PROSJEKTPLAN - UNGDOMSPOLITIKK  
 
 

ORIENTERING FRA OG DIALOG MED KIRKELIG FELLESRÅD 28.10.2009 
Fra Kirkelig fellesråd møtte: 
Svend-Kristian Martinsen, leder av Kirkelig fellsråd i Ås, leder av Kroer menighetsråd. 
Knut Lein, prost i Follo.  
Morten Grøtvedt, leder av Nordby menighetsråd. 
Kristin Moen Saxegaard, Ås menighetsråd. 
Gerhard Winge, kirkeverge. 
 

INFORMASJON FRA RÅDMANNEN 28.10.2009 
 

1. Handlingsprogram og økonomiplan 2010 – 2013 ble presentert. 
Dokumentet ble delt ut. Presentasjonen sendes på e-post til kommunestyrets 
medlemmer. Spørsmål sendes skriftlig og helst samlet fra hvert parti til 
rådmannen, kierulf@as.kommune.no. Etatenes detaljerte driftsbudsjett 2010 kan 
hentes hos Vibeke Berggård av gruppelederne. 

 
Kommunestyret og utvalgsmedlemmer inviteres til åpent arbeidsmøte tirsdag 3. 
november kl. 17.30 i Ås rådhus, Store sal.  Møtet er beregnet for dem som 
ønsker hjelp til forståelse av dokumentene. De fleste i rådmannens ledergruppe 
vil være til stede. 

 
2. Helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt orienterte om Ås kommunes tilbud 

om- og gjennomføring av vaksinering (Pandemrix) mot influensa A(H1N1), såkalt 
svineinfluensa. 
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3. Notat av 28.10.2009 Oversikt over vedlikeholdsavdelingens prosjekter, jf. for-
mannskapets vedtak i F-sak 71/09, ble sendt formannskap og kommunestyre på 
e-post/delt ut 28.10.2009. Lnr. 16454/09. 

 
 
 

REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 28.10.2009 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 28.10.2009 
-orientering fra ordfører og eventuelt 

 
1. Forslag om ny renovasjonsordning fra Follo Ren – Kretsløp Follo - vil komme til 

behandling i kommunene i løpet av få måneder. Det foreslås en standardløsning 
med 2 beholdere til hver husstand og at det skal bygges sorterings- og biogass-
anlegg på en aktuell tomt i Vestby kommune. Det blir store investeringer som er 
beregnet å ville øke det årlige gebyret med kr. 446,- per abonnement/husstand. Se 
nettsidene til Follo Ren på www.folloren.no. 

 
2. Steen & Strøm vurderer om de skal endre planene i kommunedelplan Vinterbro til å 

frigjøre areal på sørsiden av veien ved å flytte plasskrevende varer til nordsiden. 
 
3. Formannskapet ved ordfører har gitt kr. 3000,- til Tunveien barnehage i forbindelse 

med den offisielle åpningen 22. oktober 2009. 
 
4. Resultatet for TV-innsamlingen til CARE ble kr. 652 489,96 – tilsvarende kr. 41,13 

per innbygger. Frogn, Oppegård og Enebakk ble bedre enn oss i innsamlede midler 
per innbygger i Follo. 

 
5. Brev fra Liaveien 15 AS vedr. kommunens krav om tilrettelegging for tilkobling til 

fjernvarmeanlegg. 
 
6. Uttalelser fra fylkesmøtet i KS 16. oktober 2009. 
 
7. Kopi av brev fra Søndre - til Nordre Follo Brannvesen IKS vedr. Slokke- og 

samarbeidsavtale. 
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Utv.sak nr. 83/09  
KOMMUNALT TILSKUDD TIL FOLKEVALGTE GRUPPER I KOMMUNESTYRET 
(POLITISKE PARTIER) 
 
Rådmannens endrede innstilling 20.10.2009:  
Tilsvarer formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
Formannskapets behandling 28.10.2009: 
I notat av 20.10.2009, vedlegg 2 til sakspapirene, fremmet rådmannen forslag om 
endret innstilling, jf. lnr. 15953/09. Ordfører fremmet forslaget for votering. 
 
Votering: Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 28.10.2009: 
1. Samlet kommunal støtte til de folkevalgte gruppene i kommunestyret budsjetteres 

med 27 % av ordføres godtgjørelse. 
2. Støtten fordeles med 20 % til grunnstøtte og 80 % til stemmestøtte. 
3. Stemmestøtten gis med et likt kronebeløp per stemme til de partier som får 

grunnstøtte ved siste kommunestyrevalg. 
 
 
  
Utv.sak nr. 84/09  
ÅS KOMMUNES REGLEMENTER - REVIDERING 2009  
ENDELIG BEHANDLING 
 
Formannskapets innstilling 14.10.2009: 
Ås kommunes reglementer vedtas i samsvar med vedlegg 1 datert 24.09.2009 med 
følgende endringer: 
 
1. Side 25, punkt 6.11.2, nytt siste punkt:  

Når ordfører på vegne av formannskapet gir gaver av økonomisk verdi skal dette 
refereres i førstkommende møte. 

 
2. Side 32, nytt nest siste punkt etter "kunngjøringsfrist": 

I viktige saker som budsjett, økonomiplan, handlingsprogram, kommuneplan, 
årsmelding og andre saker med stor dokumentasjonsmengde skal sakspapirene 
sendes ut minst 14 dager før politisk behandling. 

 
3. Side 50, punkt 11.11.1 endres til: 

Ordføreren gis gratis mobiltelefon og bredbåndsdekning. 
"Ordføreren gis dekning av hel abonnementsavgift og kr 1200 pr. år" utgår. 
 

4. Side 50, punkt 11.13.2: 
Satsene økes med 50 % - fra 200 til 300 og fra 400 til 600. 
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Formannskapets behandling 28.10.2009: 
Jorunn Nakken (V) fremmet følgende forslag, basert på e-post 28.10.2009: 
 
1. Side 6 punkt 4.2, tredje siste kulepunkt endres til: 

Behandle og avgjøre saker vedrørende interkommunalt samarbeid, 
interkommunale selskaper og aksjeselskaper. 
 

2. Side 8 etter punkt 4.2.2, tilføyes nytt punkt: 
Lov av 29. januar 1999 om interkommunale selskaper: 
§ 4  Vedta selskapsavtale og eventuelle endringer i denne. 
§ 6  Oppnevne representantskapsmedlem med vara. 
§ 32  Vedta oppløsning av selskapet. 

 
3. Side 48, punkt 11.2.1 endres til 

11.2.1 Ordførerens faste godtgjørelse fastsettes av kommunestyret. 
 
Marianne Røed (Sp) fremmet følgende utsettelsesforslag på bakgrunn av at både 
Venstre og Senterpartiet har sendt forslag på e-post etter at gruppemøtene var holdt: 
Saken utsettes til neste møte i formannskapet. Alle forslag til endringer sendes 
vibeke.berggard@as.kommune.no for videreformidling til formannskapets 
medlemmer/gruppeledere i god tid før neste gruppemøter. 
 
Votering: 
Venstres forslag pkt. 3 ble nedstemt 6-3 (SV, Sp, V). 
Sp's utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 28.10.2009: 
Saken utsettes til neste møte i formannskapet. Alle forslag til endringer sendes 
vibeke.berggard@as.kommune.no for videreformidling til formannskapets 
medlemmer/gruppeledere i god tid før neste gruppemøter. 
 
Vedlegg til protokoll: 
Sp's e-post datert 26.10.2009. 
 
  
Utv.sak nr. 85/09  
TEMAPLAN FOR HELSE OG OMSORG 2009-2015  
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 14.10.2009: 
Tilsvarer formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
Formannskapets behandling 28.10.2009: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 28.10.2009: 
1. Ås kommune vedtar temaplan for helse og omsorg 2009-2015. 
2. De enkelte tiltak i planen søkes innpasset i handlingsprogram / økonomiplan og 

budsjetter ved de årlige rulleringer og behandlinger. 
3. Fysisk og kulturell aktivitet inngår som sentrale forebyggende tiltak. Disse 

områdene konkretiseres i oppfølgingen av temaplanen. 
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(Utv.sak nr. 86/09 utgår)  
 
 
Utv.sak nr. 87/09  
ITV OVERVÅKING (VIDEOOVERVÅKING) AV NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE, 
NORDBY SKOLE OG SJØSKOGEN SKOLE 
 
Rådmannens innstilling: 
Prosedyrer for ITV-overvåking (videoovervåking) datert 08.10.09 vedtas/godkjennes. 
 
Formannskapets behandling 28.10.2009: 
Jorunn Nakken (V) fremmet følgende forslag: 
Primært, alternativ til rådmannens innstilling:  
Det iverksettes ikke kameraovervåking av skoler i Ås kommune. 
Subsidiært, tillegg til første setning i prosedyrenes første punkt: 
…i skoletiden, og når det foregår skolerelatert virksomhet eller aktiviteter på skolen. 
 
Hanne Marit Gran (SV) fremmet følgende forslag: 
Det søkes om å innarbeide tilsvarende beløp som er avsatt til ITV-overvåking i år til 
forebyggende arbeid av ungdomskriminalitet/hærverk kommende år. 
 
Egil Ørbeck (H) fremmet forslag om at "prosedyrer" endres til "retningslinjer"  
og at siste kulepunkt i skal lyde: 
Disse rutinene er midlertidige og vil bli innarbeidet i Ås kommunes plan for 
informasjonssikkerhet. 
 
Ivar Ekanger (A) fremmet følgende tilleggsforslag: 
I første kulepunkt endres "skoletiden" til skole- og SFO tid"  
Det legges frem en oppsummeringsrapport til formannskapet som egen sak før det 
igangsettes ytterligere ITV-overvåking. 
 
Votering: 
V's primære forslag ble nedstemt 8-1 (V). 
V's subsidiære forslag ble nedstemt 7-2 (H, V). 
SV's forslag ble nedstemt 8-1 (SV). 
Rådmannens innstilling og Ap's forslag ble vedtatt 6-3 (H, Sp, V). 
H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 28.10.2009: 
1. Retningslinjer for ITV-overvåking (videoovervåking) for de aktuelle skoler 

(Nordbytun ungdomsskole, Nordby skole og Sjøskogen skole) datert 28.10.09 
vedtas/godkjennes, jf. vedlegg. 

2. Det legges fram en oppsummeringsrapport til formannskapet som egen sak før 
det igangsettes ytterligere ITV-overvåking. 

3. Disse retningslinjene er midlertidige og vil bli innarbeidet i Ås kommunes plan for 
informasjonssikkerhet. 
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Utv.sak nr. 88/09  
PROSJEKTPLAN - UNGDOMSPOLITIKK  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 14.10.2009: 
1. Rapporten ”utredning og evaluering av ungdomspolitikken”, datert 24.06.09, tas til 

orientering.  
2. Ut fra rapportens innhold konkluderer rådmannen med at ungdomsklubber er det 

beste fritidstilbudet til ungdom i Ås og at det ikke startes andre målrettede tiltak 
som skal erstatte ungdomsklubbene. 

3. Rådmannen bes om å legge frem en sak til hovedutvalget for oppvekst og kultur 
med behandling i kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen 
09.12.09 som skal omfatte følgende: 
a) Forslag til ny organisering av personalet i ungdomsklubbene med 

kostnadsoverslag, 
b) Forslag til styresammensetning i ungdomsklubbene med vedtekter for styret. 
c) Forslag til konkrete tiltak med målbare målsetninger for å bedre 

ungdomsklubbenes renommé og rekruttere til at flere bruker klubbene. De 
ulike tiltakene skal kostnadsberegnes. 

d) Utarbeide forslag til hvordan ungdomsklubbene kan øke sitt inntektspotensiale 
med økonomisk beregning.  

e) Overslag over ”nødvendige” investeringer.  
 
Formannskapets behandling 28.10.2009: 
Ivar Ekanger (A) fremmet forslag om alternativt pkt. 2 til hovedutvalgets innstilling: 
Ungdomsklubbene videreføres og videreutvikles slik at de blir et godt tilbud til bredere 
ungdomsgrupper enn i dag. 
 
Votering: Hovedutvalgets innstilling med Ap's endringsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 28.10.2009: 
1. Rapporten ”utredning og evaluering av ungdomspolitikken”, datert 24.06.09, tas til 

orientering.  
2. Ungdomsklubbene videreføres og videreutvikles slik at de blir et godt tilbud til 

bredere ungdomsgrupper enn i dag. 
3. Rådmannen bes om å legge frem en sak til hovedutvalget for oppvekst og kultur 

med behandling i kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen 
09.12.09 som skal omfatte følgende: 
a) Forslag til ny organisering av personalet i ungdomsklubbene med 

kostnadsoverslag, 
b) Forslag til styresammensetning i ungdomsklubbene med vedtekter for styret. 
c) Forslag til konkrete tiltak med målbare målsetninger for å bedre 

ungdomsklubbenes renommé og rekruttere til at flere bruker klubbene. De 
ulike tiltakene skal kostnadsberegnes. 

d) Utarbeide forslag til hvordan ungdomsklubbene kan øke sitt inntektspotensiale 
med økonomisk beregning.  

e) Overslag over ”nødvendige” investeringer.  
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VEDLEGG til F-sak 76/09 Reglementer – Sp's forslag  
 

 
 

Fra: Marianne Røed  Sendt: 26. oktober 2009 21:06 
Til: Anne Odenmarck; Arne Hillestad; Egil Ørbeck; Eli Kolstad; Gro Haug; Hilde Kristin Maraas; Håvard 
Steinsholt; Ivar Ekanger; Ivar Magne Sæveraas; Jorunn Nakken; kerstin skar; Nakken Jorunn; Torill Horgen; 
Johan Alnes; Hanne Marit Gran; Morten Lillemo    Emne: endringsforslag reglement 
 
Hei! 
Her kommer Senterpartiets forslag til endringer i kommunens reglement, som vil fremmes i 
kommende kommunestyre. Beklager at de ikke kommer i tide til gruppemøtene, men håper 
dere likevel vil vurdere å være med på disse endringsforslagene fra oss.  
  
Når det gjelder forslaget om å ivareta kommunens oppgaver etter opplæringsloven §13, 
gjelder det i hovedsak ledd 13-10 som pålegger eier å ha et system for oppfølging av at 
loven blir fulgt, og at resultatene fra nasjonale prøver blir fulgt opp. Stortingsmelding nr 31 
(2007-2008) om kvalitet i skolen legger vekt på kommunens rolle som skoleeier, og er  
klar på at dette er en oppgave for politisk nivå. Jeg mener derfor at punktet bør inn i 
reglementet, enten som en oppgave for kommunestyret (og HOK som saksforberedende), 
eller delegert til HOK. Jeg ser da helst at dette blir lagt til HOK som foreslått av HOK i innspill 
til reglementene. 
 
*Plankomiteen fase 4 og fase 5* 
Etter reglementet avsluttes saken for Plankomiteen etter kontraktskriving, for så å tas fram 
igjen for behandling av byggeregnskapet. I mellomtida rapporterer administrasjonen om 
fremdrift og økonomi til Formannskapet. Likevel skal plankomiteen koples inn hvis det er 
overskridelser som ikke dekkes innen prosjektets ramme. I praksis holdes plankomiteen 
orientert om prosjektene som er under arbeid, noe som er en praktisk ordning. Jeg foreslår 
at reglementet endres slik: 
 
*Fase 4: Siste setning strykes*. 
(Prosjektet er ikke avsluttet fra plankomiteen før byggeregnskapet er behandlet, og det kan 
komme tilfeller at komiteen må inn på banen under veis; og det står uttrykkelig under fase 5 
at det er administrasjonen som har regi på gjennomføring.) 
 
*Fase 5, kulepunkt 3: Føy til "Plankomiteen og" i starten av punktet 
 
*Ellers til innledningen: 
Jeg synes en burde være så ambisiøs at en sier at reglementene gir oversikt, og ikke bare 
skal gi. Videre bør det formuleres klarere at det i dette dokumentet som delegerer myndighet 
i henhold til forskjellige lover. For eksempel kunne andre setning starte med: I dette 
dokumentet blir myndighet delegert fra Kommunestyret til ordfører, rådmann, formannskap, 
hovedutvalg og andre utvalg i henhold til ...osv. 
 
Marianne Røed 
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VEDLEGG til F-sak 87/09, formannskapets vedtak 28.10.2009 
 

 
RETNINGSLINJER FOR ITV OVERVÅKING  VED  
NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE, NORDBY SKOLE OG SJØSKOGEN SKOLE 
 
1. Overvåkingsutstyret er avslått i skole- og SFO tiden. Elevene vil ikke bli overvåket 

mens de er på skolen. Utenom skoletiden vil systemet overvåke bygningene og 
området rundt. 

 
2. Området er synlig merket med skilt "ITV overvåket område", i henhold til 

Datatilsynets krav. 
 
3. Lagrede overvåkingsdata vil bli kryptert og passordbelagt. Systemet kan kun 

betjenes av Ås kommunes sentraldrift og ikke av den enkelte skole. 
 
4. Lagrede overvåkingsdata slettes automatisk etter syv dager. 
 
5. Alle rutiner angående kameraovervåking vil komme inn i Ås kommunes plan for 

informasjonssikkerhet. 


