
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 12/2032-4 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Formannskapet Ås kulturhus, Lille sal 29.08.2012 

 
Fra F-sak: 51/12  Fra kl.: 18.30 
Til F-sak: 60/12 Til kl.: 21.35 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Inhabilitet i sak 52 var varslet av Marianne Røed 
 

Møtende medlemmer:  
A:     Johan Alnes, Ivar Ekanger 
V:  Jorunn Nakken 
Sp:  Marianne Røed  
SV:  Hege Opedal 
H:     Gro Haug, Egil Ørbeck 
KrF: Morten Lillemo 
FrP: Arne Hillestad 
 

Møtende varamedlemmer:  
Anne Odenmarck i F-sak 52/12 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Fung. rådmann/ helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt,  
førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
teknisk sjef Arnt Øybekk, oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, 
plan- og utviklingssjef Cornelia Solheim, økonomisjef Emil Schmidt og  
service- og kommunikasjonssjef Andreas Brodahl. 
 

Diverse merknader:  
Sak 60 var sendt ut som tilleggssak. 
Marianne Røed (Sp) fratrådte som inhabil i F-sak 52/12. 
 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 
sak 52, informasjon fra rådmannen, sak 51, 53 – 60, meldingssak. 
 

 
Godkjent 31.08.2012 av ordfører Johan Alnes, varaordfører Marianne Røed (unntatt 
sak 52) og Gro Haug (sak 52) 
 
Underskrifter: 
   

_____________________       _____________________      _____________________    
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SAKSLISTE 
 

F-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 

 
 
51/12 12/637 D12 &41  
ANBUDSPROSESS  - DRIFT AV KJØKKEN OG SERVERING  - KULTURHUSET  
 
52/12 12/716 400  
NY STILLING SOM FAGARBEIDER VED KOMMUNALTEKNISK AVDELING  
- NY BEHANDLING /INNGÅELSE AV KONTRAKT FOR LEIE AV GRAVEMASKIN  
MED FØRER 
 
53/12 12/463 Q03  
VEISALTING I ÅS KOMMUNE  
 
54/12 11/1890 GB 22/1  
DISPENSASJONSSØKNAD  
- GNR 22 BNR 1 - RIDEHALL PÅ NORDRE TROSTERUD  
 
55/12 11/857 F30  
BOSETTING AV FLYKTNINGER 2011-2013  
 
56/12 12/1982 210 A10  
REGNSKAP 2011  
- ETTERJUSTERING AV TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER  
 
57/12 12/1864 233 L10  
ÅS KOMMUNES DELTAKELSE I EUROPAN 12  
 
58/12 12/1644 034  
OVERFØRING AV 18 % STILLINGSHJEMMEL ÅS KOMMUNALE 
VOKSENOPPLÆRINGSSENTER TIL EIENDOMSAVDELINGEN  
 
59/12 12/1827 033  
MØTEPLAN FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 2013  
 
60/12 05/241 142  
VEDTAK AV KOMMUNEDELPLAN FOR  
E18 AKERSHUS GRENSE - VINTERBRO, ÅS KOMMUNE  
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INFORMASJON FRA RÅDMANNEN 29.08.2012 

 
1. Dom i Dyster-Eldor saken. Orientering ved teknisk sjef Arnt Øybekk. 

Notat av 29.08.2012 til formannskapet ble delt ut og opplest, jf. 07/2577-86:  
«R-151 – Reguleringsplan for Dyster-Eldor – Søndre del. Orientering om 
reguleringsplanen og veien videre». 

 Formannskapets behandling: 
Formannskapet ga tilslutning til rådmannens forslag om at reguleringsplanen tas 
opp på nytt. Det tas utgangspunkt i tidligere plan. Det gjennomføres en 
konsekvensutredning. 
 

2. Rådhusplassen 29, Erik Johansenbygningen. 
Fung. rådmann Marit Roxrud Leinhardt orienterte om status for bygningen, 
oppfølging av ansatte, vurdering av løsninger. 
Merkostnader holdes på eget prosjektnummer slik at det kan følges opp i ettertid 
økonomisk og kontraktsmessig. 

 
3. Økonomisjef Emil Schmidt orienterte om  

3.1. at det i forbindelse med oppfølging av F-sak 9/12 «Kontorlokaler i sentrum – 
leie eller eie» vurderes muligheter i Moerveien 10.  

 Formannskapets behandling: Sak ønskes for å kunne gi signaler. 
3.2. status for økonomi i forhold til budsjett, herunder fotballhallen/ spillemidler. 

Det blir mer om dette i sak om 2. tertialrapport. 
 

4. Samhandlingsreformen, oppfølging. Marit Roxrud Leinhardt orienterte om status. 
 
 
 

REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 29.08.2012 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 29.08.2012 

-orientering fra ordfører og eventuelt 
 
Planvedtak for Campus Ås, jf. K-sak 29/12, 20.06.2012. 
Referat fra møte mellom Ås kommune og Akershus fylkeskommune 15.08.2012 er 
sendt kommunestyrets medlemmer sammen med e-post fra ordfører 21.08.2012,  
jf. 11/3022. 
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F-sak 51/12  

ANBUDSPROSESS - DRIFT AV KJØKKEN OG SERVERING - KULTURHUSET  
 

Rådmannens innstilling: 
1. Drift av kjøkken og servering i kulturhuset legges ut på nytt anbud. 
2. Forutsetningene i anbudet endres med at serveringsområdet utvides til å omfatte 

kinovestibyle og uteområde. 
3. Det kjøpes inn kjøkkenutstyr og dekketøy innen en ramme på kr. 250 000. 
 

Formannskapets behandling 29.08.2012: 
Ivar Ekanger (A) fremmet forslag om alternativt pkt. 3: 
Rådmannen legger fram nytt konkurransegrunnlag i egen sak så snart som råd, 
herunder forhandlingsfullmakt til rådmannen. Rådmannens pkt. 3 strykes. 

 

Votering: Rådmannens innstilling pkt. 1 og 2, og Ap’s pkt. 3, ble enstemmig vedtatt. 

 

Formannskapets vedtak 29.08.2012: 
1. Drift av kjøkken og servering i kulturhuset legges ut på nytt anbud. 
2. Forutsetningene i anbudet endres med at serveringsområdet utvides til å omfatte 

kinovestibyle og uteområde. 
3. Rådmannen legger fram nytt konkurransegrunnlag i egen sak så snart som råd, 

herunder forhandlingsfullmakt til rådmannen. 
 
 
  

F-sak 52/12  

NY STILLING SOM FAGARBEIDER VED KOMMUNALTEKNISK AVDELING  

- NY BEHANDLING/INNGÅELSE AV KONTRAKT FOR LEIE AV GRAVEMASKIN 

MED FØRER 
 

Rådmannens innstilling: 
Det inngås kontrakt for leie en gravemaskin med fører for en periode på inntil 4 år 
med den anbyder som har det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. 
Kostnadene dekkes innenfor enhetens budsjett. 
 

Formannskapets behandling 29.08.2012: 
Marianne Røed (Sp) fratrådte som inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6 første 
ledd bokstav b, jf. § 8 andre ledd. Anne Odenmarck (A) tiltrådte. 
 
Egil Ørbeck (H) fremmet forslag om å stryke «økonomisk» i innstillingen. 
 
Hege Opedal (SV) fremmet følgende endringsforslag til innstillingen: 
«periode på inntil 4 år» endres til «periode på inntil 2 år». 
 
Ivar Ekanger (A) fremmet forslag om at «iht. konkurransegrunnlaget» tilføyes 
innstillingens første setning. 
 
Ordfører fikk tilslutning til at saken avgjøres av formannskapet siden det ikke lenger  
gjelder opprettelse av stilling. 
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Votering:  
Rådmannens innstilling med H’s og Ap’s endringer ble vedtatt 8-1 (SV) ved alternativ 
votering mot rådmannens innstilling med H’s og SV’s endringer. 

 

Formannskapets vedtak 29.08.2012: 
Det inngås kontrakt for leie en gravemaskin med fører for en periode på inntil 4 år 
med den anbyder som har det mest fordelaktige tilbudet iht. konkurransegrunnlaget. 
Kostnadene dekkes innenfor enhetens budsjett. 
 
 
  

F-sak 53/12  

VEISALTING I ÅS KOMMUNE  
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 14.06.2012: 
1. Ås kommune vil redusere veisaltingen på kommunale veier betydelig. 
2. Ås kommune vil be Statens vegvesen om så raskt som mulig å iverksette tiltak for 

betydelig redusert saltbruk på sine veier i Ås kommune. 
3. Det tas en ny vurdering av utfasing av bruk av veisalt i 2014. 
 

Formannskapets behandling 29.08.2012: 
Egil Ørbeck (H) foreslo at «betydelig» strykes i innstillingen. 
 
Ivar Ekanger (A) foreslo tillegg om nytt pkt. 4 til innstillingen: 
Omfang og iverksetting avklares i forbindelse med Handlingsprogram og 
økonomiplan for 2013 og framover. 
  

Votering: 
H’s forslag ble tiltrådt 5-4 (V, Sp, SV og KrF) 
Hovedutvalgets innstilling for øvrig, med Ap’s tilleggsforslag, ble enstemmig tiltrådt. 

 

Formannskapets innstilling 29.08.2012: 
1. Ås kommune vil redusere veisaltingen på kommunale veier. 
2. Ås kommune vil be Statens vegvesen om så raskt som mulig å iverksette tiltak for 

redusert saltbruk på sine veier i Ås kommune. 
3. Det tas en ny vurdering av utfasing av bruk av veisalt i 2014. 
4. Omfang og iverksetting avklares i forbindelse med Handlingsprogram og 

økonomiplan for 2013 og framover. 
 
 
  

F-sak 54/12  

DISPENSASJONSSØKNAD  

- GNR 22 BNR 1 - RIDEHALL PÅ NORDRE TROSTERUD  
 

Rådmannens innstilling: 
Søknad om dispensasjon fra Kommuneplan 2011-2023 for etablering av 
gårdstilknyttet næringsvirksomhet i landbruks-, natur- og friluftsområde, for ridehall på 
Nordre Trosterud (Gnr 22 Bnr 1) innvilges, under forutsetning av at det fremmes sak 
for hovedutvalg for teknikk og miljø med krav om reguleringsplan for tiltaket. 
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Formannskapets behandling 29.08.2012: 
Arne Hillestad (FrP) foreslo at det i innstillingen settes punktum etter «innvilges» og 
at resten strykes. 
 

Egil Ørbeck (H) foreslo en omformulering i innstillingen slik at den deles i to setninger 
og «, under forutsetning av at» strykes. 
 

Votering: 
H’s endringsforslag og første setning ble enstemmig vedtatt. 
Andre setning ble vedtatt 8-1 (FrP). 
 

Formannskapets vedtak 29.08.2012: 
Søknad om dispensasjon fra Kommuneplan 2011-2023 for etablering av 
gårdstilknyttet næringsvirksomhet i landbruks-, natur- og friluftsområde, for ridehall på 
Nordre Trosterud (Gnr 22 Bnr 1) innvilges.  Det fremmes sak for hovedutvalg for 
teknikk og miljø med krav om reguleringsplan for tiltaket. 
 
 
  

F-sak 55/12  

BOSETTING AV FLYKTNINGER  2011-2013  
 

Rådmannens innstilling: 
Ås kommune bosetter 50 personer i perioden 2011-2013, hvor av 28 personer vil 
være bosatt innen utgangen av 2012 og resterende 22 personer beregnes til 
bosetting i 2013 og tilleggsanmodning for 2012-2013. 
 

Formannskapets behandling 29.08.2012: 
Ivar Ekanger (A) fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling: 
Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 

Votering: Ap’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Formannskapets vedtak 29.08.2012: 
1. Formannskapet støtter intensjonen om å bosette 50 personer i perioden 2011-

2013. 
2. Saken sendes tilbake til administrasjonen. 
3. Saken fremmes på ny med en grundigere gjennomgang av hvordan dette skal 

skje. 
 
 

F-sak 56/12  

REGNSKAP 2011  

- ETTERJUSTERING AV TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER  
 

Rådmannens justerte innstilling 29.08.2012: Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 

Formannskapets behandling 29.08.2012: 
Rådmannen justerte sin innstilling i notat av 29.08.2012 til formannskap og 
hovedutvalg for oppvekst og kultur, jf. 12/1982-2. Notatet ble sendt på e-post til 
utvalgene samme dag. Endring var forhåndsvarslet i e-post 27.08.2012. 
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Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

Formannskapets innstilling 29.08.2012: 
1. Satser for tilskudd til private barnehager for 2011 fastsettes til 72 000 kr for store 

barn og 151 000 kr for små barn.  
2. For mye utbetalt tilskudd for 2011 motregnes barnehagenes tilskudd for 2013 eller 

betales ut i 2012, etter hva de private barnehagene ønsker. 
3. For lite utbetalt tilskudd utbetales barnehagene i 2012. 
4. Budsjettmessige konsekvenser innarbeides i 2. tertialrapport 2012. 
 
 
  

F-sak 57/12  

ÅS KOMMUNES DELTAKELSE I EUROPAN 12  
 

Rådmannens innstilling: 
Ås kommune deltar i Europan 12 med området fra Tandbergs hus/Gamle Åsheim i 
sør til Fv 152 i nord (sentrum nord-øst). Til dekning av kommunens andel av 
deltakeravgiften, settes det av kr.250 000 på inneværende budsjett. Kr. 250.000  
innarbeides  i budsjettet for 2013. 
 

Formannskapets behandling 29.08.2012: 
Ivar Ekanger (A) fremmet tilleggsforslag om ny setning 2: 
Saken drøftes med alle berørte grunneiere i forkant. 
 

Votering:  Rådmannens innstilling med Ap’s tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 

Formannskapets innstilling 29.08.2012: 
Ås kommune deltar i Europan 12 med området fra Tandbergs hus/Gamle Åsheim i 
sør til Fv 152 i nord (sentrum nord-øst). Saken drøftes med alle berørte grunneiere i 
forkant.  
Til dekning av kommunens andel av deltakeravgiften, settes det av kr. 250 000 på 
inneværende budsjett. Kr. 250.000 innarbeides i budsjettet for 2013. 
 
  

F-sak 58/12  

OVERFØRING AV 18 % STILLINGSHJEMMEL ÅS KOMMUNALE 

VOKSENOPPLÆRINGSSENTER TIL EIENDOMSAVDELINGEN  
 

Administrasjonsutvalgets og rådmannens innstilling:  
Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 

Formannskapets behandling 29.08.2012: 
Ordfører orienterte om administrasjonsutvalgets behandling og innstilling. 
 

Votering: Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt 
 

Formannskapets vedtak 29.08.2012: 
1. 18 % stillingshjemmel som badebetjent overføres fra Ås kommunale 

voksenopplæringssenter, Fritid for funksjonshemmede, til Teknisk etat, 
Eiendomsavdelingen.  
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2. Lønnsmidler tilsvarende 18 % stilling overføres fra Ås kommunale 
voksenopplæringssenter, Fritid for funksjonshemmede, til Teknisk etat, 
Eiendomsavdelingen   

 
 
  

F-sak 59/12  

MØTEPLAN FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 2013  
 

Ordførers innstilling: 
Møteplan for formannskap og kommunestyre 2013 vedtas iht. vedlegg 1. 
 

Hovedutvalg, administrasjonsutvalg og råd vedtar selv sine møter innenfor vedtatt 
møtestruktur. 
 

Formannskapets behandling 29.08.2012: 
Arne Hillestad (FrP) fremmet forslag om at de eksisterende møtedager opprettholdes 
ved at formannskapet har møter på onsdag og hovedutvalg på torsdag.  
 

Votering: Ordførers innstilling med FrP’s endringsforslag ble tiltrådt 7-2 (1A, 1H). 
 

Formannskapets innstilling 29.08.2012: 
Møteplan for formannskap og kommunestyre 2013 vedtas iht. vedlegg 1 med 
følgende endring: Administrasjonsutvalg og formannskap har møter på onsdager, 
hovedutvalgene på torsdager. 
 

Hovedutvalg, administrasjonsutvalg og råd vedtar selv sine møter innenfor vedtatt 
møtestruktur. 
 
 
  

F-sak 60/12  

VEDTAK AV KOMMUNEDELPLAN FOR  

E18 AKERSHUS GRENSE - VINTERBRO, ÅS KOMMUNE  
 

Fremleggelse for formannskapet 29.08.2012: 
Kommunestyrets vedtak i E18-saken ble diskutert i møte mellom Ås kommune, 
Statens vegvesen og vegdirektøren 21.08.2012. Som et resultat av dette møtet har 
Ås kommune mottatt brev datert 24.08.2012 fra vegdirektør Terje Moe Gustavsen, se 
vedlegg. Det anmodes om at E18-saken behandles på nytt i kommunestyret snarest 
mulig. På bakgrunn av dette fremmes saken for formannskapet.  
 
Dersom formannskapets behandling gir grunnlag for å tro at det politiske flertallet har 
snudd, vil saken bli satt på kommunestyrets saksliste 12.09.2012 med følgende 
innstilling (tilsvarer rådmannens innstilling 29.05.2012): 

 
«I medhold av Plan- og bygningslovens §§ 11-4 og 11-15, vedtas Kommunedelplan 
med konsekvensutredning for E18 Akershus grense-Vinterbro, datert 24.05.2012, 
med alternativ 3A-4 som fremtidig korridor for E18 fra Ski grense til Nygårdskrysset. 
Som følge av vedtaket kan Statens vegvesen starte arbeidet med reguleringsplan for 
den totale strekningen fra Ski grense til Vinterbro.» 
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Formannskapets behandling 29.08.2012: 
Votering: Rådmannens innstilling ble tiltrådt 7-2 (1H, SV) 

 

Formannskapets innstilling 29.08.2012: 
I medhold av Plan- og bygningslovens §§ 11-4 og 11-15, vedtas Kommunedelplan 
med konsekvensutredning for E18 Akershus grense-Vinterbro, datert 24.05.2012, 
med alternativ 3A-4 som fremtidig korridor for E18 fra Ski grense til Nygårdskrysset. 
Som følge av vedtaket kan Statens vegvesen starte arbeidet med reguleringsplan for 
den totale strekningen fra Ski grense til Vinterbro. 
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