
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 12/1353-2 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Kommunestyret Ås kulturhus, Store sal 23.05.2012 
 

Fra K-sak: 18/12  Fra kl.: 18.30 
Til K-sak: 25/12 Til kl.: 22.05 
 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A: Ivar Ekanger og Tone Holm Dagsvold 
H: Hilde Kristin Marås 
Sp: Marianne Røed 
 

Møtende medlemmer:  
A: Johan Alnes, Anne Odenmarck, Ina Rangønes Libak, Laila P. Nordsveen,  
 Joar Solberg, Tommy Skar, Marius H. Borge og Ola Nordal 
H: Gro Haug, Egil A. Ørbeck, Ida Elisabeth Krogstad, Sverre Strand Teigen,  
 Rubina Mushtaq, Monica Langfeldt Fjeld og Jan Ove Rikheim 
FrP: Arne Hillestad, Torill Horgen, Kjetil Barfelt og Terje Michaelsen 
V: Jorunn Nakken, Olav Østerås og Inger Skjervold Rosenfeld 
Sp: Odd Rønningen og Annett Michelsen 
SV: Saroj Pal, Hege Opedal og Roberto Puente Corral 
KrF: Morten Lillemo  
MDG: Øystein Westerhagen Milvang 
 

Møtende varamedlemmer:  
A: Kjell Ivar Brynildsen og Kristin Ohnstad 
H: Dag Guttormsen 
Sp: Arne Ellingsberg 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård – sekretær,  
helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, teknisk sjef Arnt Øybekk, plan- og 
utviklingssjef Cornelia Solheim, service- og kommunikasjonssjef Andreas Brodahl, 
enhetsleder Bente Sperlin og Janne Hovland, koordinator. 
 

Diverse merknader:  
Kontrollutvalgets leder Håkon Henriksen (H) var tilstede under behandling av sakene 
om årsmelding og årsregnskap. 
 

Anne Odenmarck (A) ble enstemmig valgt som settevaraordfører. 
Møtet ble innledet med en presentasjon av Aktiv på dagtid. 
 

 
Godkjent 29.05.2012 av ordfører Johan Alnes og Anne Odenmarck. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 

K-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 

 
 
18/12 12/821 145 &14  
ÅRSMELDING 2011  
 
19/12 11/4142 210  
ÅS KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2011   
 
20/12 12/59 A20 &30  
SKOLEBEHOVSPLAN - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I ÅS KOMMUNE  
 
21/12 12/1021 A20 &14  
TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I ÅS 2011  
 
22/12 11/3036 202 D12  
ÅS KULTURHUS - AKTIVITET OG ORGANISERING  
 
23/12 12/999 U63  
RETNINGSLINJER - ALKOHOLPOLITIKK I ÅS KOMMUNE 2012 - 2016  
 
24/12 11/4171 273  
AKERSHUS FYLKESKOMMUNES OPPREISNINGSORDNING  
- MULIGHET FOR TILSLUTNING FRA KOMMUNENE  
 
25/12 12/187 417 A56  
LÆRLINGEINNTAK I ÅS KOMMUNE  
 
 
 

REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRE 23.05.2012 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 
 

ORIENTERING OM AKTIV PÅ DAGTID 
Presentasjon av Aktiv på dagtid v/enhetsleder for folkehelse og frivillighet Bente 
Sperlin. Janne Hovland, koordinator, orienterte om tilbud og status. 
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K-sak 18/12  

ÅRSMELDING 2011  
 

Formannskapets innstilling 09.05.2012: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 

Kommunestyrets behandling 23.05.2012: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 23.05.2012: 
Årsmelding 2011 tas til orientering. 
 
 
  

K-sak 19/12  

ÅS KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2011   
 

Formannskapets innstilling 09.05.2012: 
1. Årsregnskapet til Ås kommune for 2011 godkjennes. 
2. Mindreforbuk PURA på kr 106 571 avsettes til bundet driftsfond PURA 
3. Det avsettes 1,0 mill. kr til fond for inntak av flere lærlinger, jf. meldingssak 6 i 

formannskapsmøte 14. mars 2012.  
4. Det avsettes 500.000 kr til etter- og videreutdanningsfond for lærere. 
5. Resterende mindreforbruk etter bundne avsetninger i 2011 avsettes til 

disposisjonsfond. 
 

Kommunestyrets behandling 23.05.2012: 
Jorunn Nakken (V) fremmet følgende endringsforslag til innstillingens pkt. 4: 
Det avsettes 1.000.000 kr til etter- og videreutdanning for lærere. 
 

Hege Opedal (SV) fremmet følgende forslag: 
SV ønsker at kommunestyret sender en sak til HOK om opprettelse av faste 
lærervikarer og faste vikarassistenter til barnehagene. Utgiftene kan dekkes fra 
tilbakeført mindreforbruk og legges inn i budsjett. 
 

Ordfører orienterte om at HOK på eget initiativ kan ta opp og behandle saker innenfor 
eget myndighetsområde. 
 

Votering: 
Formannskapets innstilling pkt. 1, 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. 
Venstres forslag ble vedtatt 21-12 (8H, 4FrP) ved alternativ votering mot 
formannskapets innstilling punkt 4. 
Formannskapets innstilling pkt. 5 ble enstemmig vedtatt. 
 

SV’s forslag følger saken. 
 

Kommunestyrets vedtak 23.05.2012: 
1. Årsregnskapet til Ås kommune for 2011 godkjennes. 
2. Mindreforbuk PURA på kr 106 571 avsettes til bundet driftsfond PURA 
3. Det avsettes 1,0 mill. kr til fond for inntak av flere lærlinger, jf. meldingssak 6 i 

formannskapsmøte 14. mars 2012.  
4. Det avsettes 1.000.000 kr til etter- og videreutdanningsfond for lærere. 
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5. Resterende mindreforbruk etter bundne avsetninger i 2011 avsettes til 
disposisjonsfond. 

 

Forslag som følger saken, fremmet av Hege Opdal (SV): 
SV ønsker at kommunestyret sender en sak til HOK om opprettelse av faste 
lærervikarer og faste vikarassistenter til barnehagene. Utgiftene kan dekkes fra 
tilbakeført mindreforbruk og legges inn i budsjett. 
 
  

K-sak 20/12  

SKOLEBEHOVSPLAN - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I ÅS KOMMUNE  
 

Formannskapets innstilling 09.05.2012: 

1. 0-alternativet videreføres, med eksisterende skolestruktur. 

2. Driften og skolekretsgrensene rundt Sjøskogen skole opprettholdes som i dag. 

3. Solberg skole totalrenoveres og bygges ut, med utgangspunkt i 
skolebehovsplanens strukturalternativ 0b. Planleggingen igangsettes umiddelbart. 
Skolekretsgrensene opprettholdes. 

4. Sambruk av arealene på Nordby skole og Nordbytun ungdomsskole utredes 
videre. Skolekretsgrensene for både Nordby og Nordbytun opprettholdes. 

5. Driften og skolekretsgrensene rundt Kroer skole opprettholdes som i dag. Det 
utredes lett rehabilitering av administrasjonsbygget. 

6. Driften og skolekretsgrensene rundt Ås ungdomsskole opprettholdes som i dag. 

7. Total renovering av aktivitetsbygget og nybygg av en klasserekke på Rustad skole 
utredes videre, med utgangspunkt i skolebehovsplanens strukturalternativ 0b. 

8. Planlegging og nybygg av paviljong 2 og 3 på Åsgård skole utredes innen utløpet 
av 2013. 

9. Konsekvensene for fremtidig vedlikeholdskostnader utredes. 

10. Konsekvenser for skolekretsgrensene mellom Brønnerud, Åsgård, Rustad og 
Kroer skole hvis skolestrukturen opprettholdes som i dag, utredes innen 
sommeren 2013. 

 

Kommunestyrets behandling 23.05.2012: 
Ida Elisabeth Krogstad (H) fremmet følgende forslag: 
Kommuneadministrasjonen bes vurdere følgende: 
1. Avvikle Brønnerud som barneskole og omdisponere denne til barnehage og 

lokaler for Voksenopplæringen. 
2. Avvikle Rustad skole som barneskole, omregulere området eventuelt til 

boligformål og selge området til en utbygger. 
3. Avvikle Kroer som barneskole og vurdere om den kan brukes til alternative 

undervisningsformål for barn som ikke finner seg til rette i ordinær skole. 
4. Bygge ut Åsgård skole til en elevkapasitet på inntil 1300 elever. Det utlyses 

arkitektkonkurranse med tanke på å bygge skolen slik at den ikke virker stor. I 
tilknytning til skolen bygges en flerbrukshall som kan benyttes til gymnastikk samt 
det undersøkes om det er mulig å få bygget svømmehall i samarbeid med 
universitetet. 
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5. Ås ungdomsskole beholdes som i dag. 
6. Sjøskogen skole bygges ut med en klasserekke, og omgjøres til ungdomsskole. 
7. Solberg skole rives og arealet selges. 
8. Nordby og Nordbytun skoler blir barneskole for Vinterbro, Nordby og Solberg. 
 
Olav Østerås (V) fremmet følgende forslag: 
1. Tilleggsforslag til pkt. 8 i formannskapets innstilling: 

Det utredes også muligheter for å flytte Åsgård skole til området sør/øst for 
sentrumsområdet, men slik at den naturlig fanger opp elever for Dyster-Eldor. 
Området til dagens Åsgård utredes som framtidig del av sentrumsområdet. 
Kulturskolen beholdes i de to røde bygningene. 

2. Justering av pkt. 10 i formannskapets innstilling:  
“Rustad og Kroer skole” erstattes med “ og Rustad skole“ 

 
Arne Hillestad (FrP) fremmet forslag om endring i pkt. 5 i formannskapets innstilling: 
«og skolekretsgrensene» strykes, «rundt» endres til «av» 
 

Votering: 
H’s forslag ble nedstemt 25-8 (H) 
Formannskapets innstilling pkt. 1, 2, 3 og 4 ble vedtatt 25-8 (H) 
Formannskapets innstilling pkt. 5 ble nedstemt 27-6 (3V, 3Sp) 
Formannskapets innstilling pkt. 5 med FrP’s endring ble vedtatt 25-8 (H) 
Formannskapets innstilling pkt. 6 og 7 ble vedtatt 25-8 (H) 
Formannskapets innstilling pkt. 8, 9 og 10 ble vedtatt 25-8 (H) 
V’s forslag pkt. 1 ble nedstemt 30-3 (V) 
V’s forslag pkt. 2 ble nedstemt 30-3 (V) 

 

Kommunestyrets vedtak 23.05.2012: 

1. 0-alternativet videreføres, med eksisterende skolestruktur. 

2. Driften og skolekretsgrensene rundt Sjøskogen skole opprettholdes som i dag. 

3. Solberg skole totalrenoveres og bygges ut, med utgangspunkt i 
skolebehovsplanens strukturalternativ 0b. Planleggingen igangsettes umiddelbart. 
Skolekretsgrensene opprettholdes. 

4. Sambruk av arealene på Nordby skole og Nordbytun ungdomsskole utredes 
videre. Skolekretsgrensene for både Nordby og Nordbytun opprettholdes. 

5. Driften av Kroer skole opprettholdes som i dag. Det utredes lett rehabilitering av 
administrasjonsbygningen. 

6. Driften og skolekretsgrensene rundt Ås ungdomsskole opprettholdes som i dag. 

7. Total renovering av aktivitetsbygningen og nybygg av en klasserekke på Rustad 
skole utredes videre, med utgangspunkt i skolebehovsplanens strukturalternativ 
0b. 

8. Planlegging og nybygg av paviljong 2 og 3 på Åsgård skole utredes innen utløpet 
av 2013. 

9. Konsekvensene for fremtidig vedlikeholdskostnader utredes. 
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10. Konsekvenser for skolekretsgrensene mellom Brønnerud, Åsgård, Rustad og 
Kroer skole hvis skolestrukturen opprettholdes som i dag, utredes innen 
sommeren 2013. 

 
 

K-sak 21/12  

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I ÅS 2011  
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 10.05.2012: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 

Kommunestyrets behandling 23.05.2012: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 
Kommunen offentliggjør alle resultater fra nasjonale prøver. 
 

Votering: 
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
FrP’s forslag ble nedstemt 20-13 (8H, 4FrP, MDG) 
 

Kommunestyrets vedtak 23.05.2012: 
Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 tas til orientering. 
 
 
  

K-sak 22/12  

ÅS KULTURHUS - AKTIVITET OG ORGANISERING  
 

Formannskapets innstilling 09.05.2012: 
1. Ås kommune drifter selv kinosal og vestibyle i kulturhuset. 
2. Det opprettes en x % stilling som driftsansvarlig for kinosal og vestibyle.  

Det utarbeides stillingsbeskrivelse for stillingen som vedlegg til denne saken før 
behandling i kommunestyret. 

3. Det opprettes en 100 % stilling som teknisk personale for drift av hele kulturhuset.  
Det utarbeides stillingsbeskrivelse for stillingen som vedlegg til denne saken før 
behandling i kommunestyret. 

4. Etter to år evalueres om kino fortsatt skal være en del av kulturtilbudet i Ås. 
5. Kostnadene dekkes av allerede avsatte midler til drift av kulturhuset. 
6. Kostnader for drift av kinosal og vestibyle synliggjøres som egne ansvarsområder 

i kommunens budsjett og regnskap. 
7. Alle stillingsbeskrivelsene for kulturhusansatte ses i sammenheng og fremlegges 

før behandling i kommunestyret. 
 

Kommunestyrets behandling 23.05.2012: 
Stillingsbeskrivelse for driftsansvarlig for kinosal og vestibyle er ikke utarbeidet da 
den bør forankres hos dem som skal ha tett samarbeid. Det er for tiden fravær blant 
flere av disse, jf. e-post av 18.05.2012 fra rådmannen 11/3036-.  
 
Egil Ørbeck (H) fremmet utsettelsesforslag: 
Saken utsettes til stillingsbeskrivelsene er utarbeidet. 

 

Votering: H’s utsettelsesforslag ble nedstemt 20-13 (8H, 4FrP, MDG). 
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Jorunn Nakken (V) fremmet følgende endringsforslag til formannskapets innstilling 
pkt. 3:  Det utarbeides stillingsbeskrivelse for stillingen som framlegges for 
 behandling i kommunestyret i  juni. 
pkt. 7: Alle stillingsbeskrivelser for kulturhusansatte ses i sammenheng og 
 framlegges for kommunestyret for behandling. 
 
Johan Alnes (A) fremmet følgende utsettelsesforslag på vegne av A og H: 
Saken utsettes til stillingsbeskrivelsene foreligger i kommunestyrets junimøte. 

 

Votering:  
Felles utsettelsesforslag (A, H) ble vedtatt 19-14 (4FrP, 3V, 3Sp, 3SV og 1KrF) 

 

Kommunestyrets vedtak 23.05.2012: 
Saken utsettes til stillingsbeskrivelsen foreligger i kommunestyrets møte 20.06.2012. 
 
 
  

K-sak 23/12  

RETNINGSLINJER  -  ALKOHOLPOLITIKK I ÅS KOMMUNE 2012 - 2016  
 

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 10.05.2012: 
1. Hovedutvalg for helse- og sosial delegeres myndighet til å innvilge og inndra 

salgs- og skjenkebevillinger 
2. Bevillingsperioden settes til 4 år med start 01.07.2012 og utløp 30.06.2016. 
3. Rådmannen delegeres myndighet til å: 

 Innvilge søknader om ambulerende skjenkebevilling. 

 Innvilge søknader om skjenkebevilling for en enkelt anledning og utvidelse 
av gitte skjenkebevillinger. Saker av større omfang forelegges hovedutvalg 
helse- og sosial. 

 Fastsette frister for innlevering av oppgaver over forventet omsetning av 
alkohol. 

 Fastsette bevillingsgebyr og sette frist for betaling. 

 Gi skriftlig advarsel ved brudd på bestemmelsene i alkoholloven og 
tilhørende forskrifter. 

 Godkjenne mindre endringer av driftskonseptet. Slike vedtak refereres i 
hovedutvalg for helse- og sosial. 

 Godkjenne skifte av bevillingshaver, styrer og stedfortreder. Slike vedtak 
refereres i hovedutvalg for helse- og sosial. 

 Være prøvemyndighet for kunnskapsprøven for alkoholloven. 
 
4. Lokal forskrift om salgs- og skjenketider i Ås kommune, (FOR-2009-03-04-285, 

forskrift om slags- og skjenketider for alkohol, Ås kommune), endres ved tilføyelse 
av følgende paragraf: “§ 2-5. Rådmannen kan gi dispensasjon til forlengede 
skjenketider ved spesielle anledninger etter søknad” 
 

5. Veiledende retningslinjer for saksbehandling av søknader om salgs- og 
skjenkebevillinger vedtas, jf. vedlegg 3. 

6. Retningslinjer for skjønnsmessig saksbehandling ved brudd på alkohollovens 
bestemmelser ved salg av alkohol, vedtas, jf. vedlegg 4. 
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7. Retningslinjer for skjønnsmessig saksbehandling ved brudd på alkohollovens 
bestemmelser ved skjenking av alkohol, vedtas, jf. vedlegg 5. 

8. Kommunens ordning med 2 ambulerende skjenkebevillinger, vedtas videreført. 
Avgift for bruk av ambulerende skjenkebevilling settes til kr.280,- som er 
maksimumssatsen etter alkoholforskriften § 6-2. Avgiften reguleres etter 
gjeldende maksimumssats. Rådmannen administrerer de ambulerende 
skjenkebevillingene. 

 

Kommunestyrets behandling 23.05.2012: 
Ordfører Johan Alnes foreslo saken utsatt til neste møte av tidsmessige årsaker. 
 

Votering: Ordførers utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 23.05.2012: 
Saken utsettes til neste møte. 
 
 
  

K-sak 24/12  

AKERSHUS FYLKESKOMMUNES OPPREISNINGSORDNING  

- MULIGHET FOR TILSLUTNING FRA KOMMUNENE  
 

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 10.05.2012: 
1. Ås kommunes kommunale vederlagsordning ble avsluttet 31.12.2011. Gjennom 

ordningen påtok kommunen seg ansvaret for omsorgssvikt begått mot tidligere 
barnevernsbarn for perioden 1945 til 1980. Denne tidsavgrensning anses for å ha 
vært hensiktsmessig ut fra kommunens ansvar gitt av lovverket for denne 
perioden, og med utgangspunkt i de som har tatt kontakt med kommunen med 
krav om oppreisning. 

 
2. HHS avventer evaluering av Ås kommunes egen vederlagsordning for tidligere 

barnevernsbarn. 
 
3. Ås kommune takker med begrunnelsen i pkt.1og 2 nei til å delta i 

fylkeskommunens oppreisningsordning. 
 

Kommunestyrets behandling 23.05.2012: 
Tommy Skar (A) fremmet følgende fellesforslag på vegne av A og V om tillegg til 
hovedutvalgets innstilling punkt 3: 
, men vil vurdere eventuelle vedtak om tildeling i den fylkeskommunale ordningen for 
årene etter 1980 slik at man unngår diskriminering av tidligere barnevernsbarn fra Ås. 
 

Votering: 
Hovedutvalgets innstilling pkt. 1-3 ble enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslaget ble vedtatt 20-13 (8H, 4FrP, KrF) 
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Kommunestyrets vedtak 23.05.2012: 
1. Ås kommunes kommunale vederlagsordning ble avsluttet 31.12.2011. Gjennom 

ordningen påtok kommunen seg ansvaret for omsorgssvikt begått mot tidligere 
barnevernsbarn for perioden 1945 til 1980. Denne tidsavgrensning anses for å ha 
vært hensiktsmessig ut fra kommunens ansvar gitt av lovverket for denne 
perioden, og med utgangspunkt i de som har tatt kontakt med kommunen med 
krav om oppreisning. 

 
2. HHS avventer evaluering av Ås kommunes egen vederlagsordning for tidligere 

barnevernsbarn. 
 

3. Ås kommune takker med begrunnelsen i pkt.1og 2 nei til å delta i 
fylkeskommunens oppreisningsordning, men vil vurdere eventuelle vedtak om 
tildeling i den fylkeskommunale ordningen for årene etter 1980 slik at man unngår 
diskriminering av tidligere barnevernsbarn fra Ås. 

 
 
  

K-sak 25/12  

LÆRLINGEINNTAK I ÅS KOMMUNE  
 

Formannskapets innstilling 09.05.2012: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 

 

Kommunestyrets behandling 23.05.2012: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 23.05.2012: 
1. 2 nye lærlingeplasser i 2-årig læreløp iverksettes fra høst 2012. Lærlingbudsjettet, 

ansvar 1505, tilføres kr 80.000 i 2012 ved overføring fra tilleggsbevilgnings-
kontoen. Kostnadene for de kommende år innarbeides i neste års i HP/budsjett. 
 

2. Antall lærlingeplasser avgjøres i forbindelse med årlig HP/budsjett-behandling i 
kommunestyret og er styrende for inntaket. 

 
3. Lærlinger prioriteres ut fra kvalifikasjoner. Der lærlingekandidater står 

kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes kandidater bosatt i Ås kommune. 
 
4. Ås kommune skal øke lærlingeinntaket i årene fremover slik at kommunen når 

målsettingen fra overordnede myndigheter om en lærling per 1000 innbyggere 
innen 2015, og har som mål å bli lærebedrift for flere enn dagens 4 fagområder. 

 
5. Antall lærlinger totalt rapporteres i tertialrapporten. 
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