
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 12/2446-2 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Formannskapet Ås kulturhus, Lille sal 24.10.2012 

 
Fra F-sak: 70/12  Fra kl.: 18.30 
Til F-sak: 72/12 Til kl.: 21.25 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
V:  Jorunn Nakken 
 

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

Møtende varamedlemmer:  
A:  Anne Odenmarck 
 

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

Diverse merknader:  
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 
Informasjon fra rådmannen, herunder presentasjon av handlingsprogram med 
økonomiplan, meldingssak 1, sakene 70 – 72/12, meldingssak 2 og 3. 
 

 
Godkjent 25.10.2012 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 

F-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 

 
 
70/12 11/3255 145 &30  
BARNEHAGEBEHOVSPLAN 2012-2016  
 
71/12 11/4077 030 A02 &21  
ORGANISATORISK PLASSERING AV  
FLYKTNINGKONSULENT OG INTRODUKSJONSRÅDGIVER  
 
72/12 12/2216 026 &14  
EIERMELDING - ÅS KOMMUNE 2012-2015  
 
 

INFORMASJON FRA RÅDMANNEN 24.10.2012 
 
1. Handlingsprogram med økonomiplan 2013 - 2016  

Rådmann Trine Christensen orienterte, jf. lysark. Lysarkene er gjort tilgjengelige 
på iPad til kommunestyret og hovedutvalgene  25.10.2012. Det er også sendt på 
e-post til kommunestyrets vara og rådene. 
Handlingsprogrammet med økonomiplan trykkes fredag 26. oktober og gjøres 
tilgjengelig elektronisk samtidig. 

 
Spørsmål sendes skriftlig og samlet fra hvert parti innen  

mandag 12. november til rådmannen, trine.christensen@as.kommune.no, 
dersom svar ønskes innen gruppemøtene mandag 19. november. Svar sendes 
alle partiene. 
 
Videre behandling blir slik: 
Handlingsprogram med økonomiplan 2013 - 2016 behandles 
i administrasjonsutvalget og 1. gang i formannskapet 7. november, 
og i hovedutvalgene 8. november– det er viktig å avklare spørsmål også i utvalgene 
2. gang i formannskapet 21. november (innstilling), 
dokumentene ligger ute til offentlig ettersyn 
kommunestyrets heldagsmøte 12. desember (vedtak) 

 
2. Oppgradering av borggården, jf. K-sak 61/12, kommunestyret 10.10.2012. Det er 

kommet inn 4 anbud. Sak legges frem for formannskapet 7.11.2012. 
 
3. Sak om drift av kjøkken og servering – kulturhuset – konkurransegrunnlag  

legges frem for formannskapet 7.11.2012, jf. F-sak 51/12, formannskapet 
29.08.2012. 

 
4. Samarbeid mellom kommunen og UMB. På bakgrunn av mange forespørsler 

orienterte rådmannen om at det på mange områder både er formalisert samarbeid 
og samarbeid om forskjellige prosjekter.  

 

mailto:trine.christensen@as.kommune.no
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5. Europan 12 work shop holdes 23. november 2012 kl. 9.00 i Ås kulturhus, Store 
sal. Formannskapet og lederne for hovedutvalgene inviteres, jf. e-post 25.10.2012 
fra ordfører. 

 
 

REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 24.10.2012 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 24.10.2012 

-orientering fra ordfører og eventuelt 

 
1. Ordfører har svart positivt på henvendelse om besøk av helse- og omsorgs-

minister Jonas Gahr Støre. Tidspunkt er ennå ikke avtalt. 
 

2. Kulturskolen i Ås er utnevnt som et av fem fyrtårn av Norsk kulturskoleråd. Ås fikk 
prisen for faglig bredde. 

 

3. Dyster-Eldor. Oppfølging av meldingssak 1 i formannskapet 29.08.2012 er under 
arbeid. 
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F-sak 70/12  

BARNEHAGEBEHOVSPLAN 2012-2016  
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 27.09.2012: 
Barnehagebehovsplanen anses som en grundig beskrivelse og kartlegging av 
framtidige barnehagebehov i Ås kommune. 
 
1. Uteskuret ved Solbergtunet barnehage bygges om til en friluftsavdeling tilknyttet 

barnehagen. Ombyggingen starter umiddelbart slik at de nye plassene kan tas i 
bruk fra 1.8.2013. Kostnadene legges inn i investeringsbudsjettet for 2013. 

 
2. Togrenda barnehage selges og det bygges ny barnehage med ca. 100-80 plasser 

som erstatning for denne i Nordbyområdet. 
Det vurderes hvilken av tomtene kommunen har utredet ved Nordby skole 
/Nordbytun ungdomsskole, som er best egnet til ny barnehage. Omregulering av 
tomt til barnehage og planlegging av ny barnehage starter umiddelbart slik at ny 
barnehage kan tas i bruk august 2015. 

 
3. SFO lokalene ved Brønnerud skole omgjøres til en barnehageavdeling med ca. 

20 -24 barn. Avdelingen legges administrativt til en av barnehagene i sentrum. 
Administrasjonen vurderer når det er behov for å opprette avdelingen.  

 
4. Det reguleres ny tomt til barnehage ved Dyster Eldor i forbindelse med 

reguleringen av området. 
 

5. Utbygging av Rustadskogen og Sagalund barnehager avventes og sees i et noe 
lenger perspektiv. Samtidig må det vurderes om riving eller rehabilitering er mest 
lønnsomt. 
 

6. Det tas kontakt med private utbyggere for kartlegging av interesse for bygging av 
nye barnehager i Ås. 

 
Disse punktene må innpasses i handlingsprogram og økonomiplan for 2013-2016 og 
fremover. 
 
Administrasjonen kommer tilbake med egne innstilliger på punktene 2-6 med 
kostnader før de er aktuelle. 

 

Formannskapets behandling 24.10.2012: 
Ivar Ekanger (A) fremmet følgende alternative forslag til innledning: 
Barnehagebehovsplanen legges til grunn for videre satsing på området. Følgende 
tiltak prioriteres: 
 
Arne Hillestad (FrP) foreslo endring i første setning, pkt. 2: 
Togrenda barnehage selges, men overtakelse kan ikke finne sted før ny barnehage i 
Nordby er klar. Det bygges ny barnehage med ca. 100-80 plasser som erstatning for 
denne i Nordbyområdet.  
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Votering: 
Ap’s forslag om innledning ble enstemmig tiltrådt. 
Hovedutvalgets innstilling 
pkt. 1 ble enstemmig tiltrådt 
pkt. 2 første setning med FrP’s endring, ble enstemmig tiltrådt 
pkt. 2, resten, ble tiltrådt 8-1 (FrP) 
pkt. 3 ble enstemmig tiltrådt 
pkt. 4 ble tiltrådt 8-1 (FrP) 
pkt. 5 ble enstemmig tiltrådt 
pkt. 6 ble tiltrådt 8-1 (SV) 
De to siste setningene ble enstemmig tiltrådt. 

 

Formannskapets innstilling 24.10.2012: 
Barnehagebehovsplanen legges til grunn for videre satsing på området. Følgende 
tiltak prioriteres: 
 
1. Uteskuret ved Solbergtunet barnehage bygges om til en friluftsavdeling tilknyttet 

barnehagen. Ombyggingen starter umiddelbart slik at de nye plassene kan tas i 
bruk fra 1.8.2013. Kostnadene legges inn i investeringsbudsjettet for 2013. 

 
2. Togrenda barnehage selges, men overtakelse kan ikke finne sted før ny 

barnehage i Nordby er klar. Det bygges ny barnehage med ca. 100-80 plasser 
som erstatning for denne i Nordbyområdet.  
Det vurderes hvilken av tomtene kommunen har utredet ved Nordby skole 
/Nordbytun ungdomsskole, som er best egnet til ny barnehage. Omregulering av 
tomt til barnehage og planlegging av ny barnehage starter umiddelbart slik at ny 
barnehage kan tas i bruk august 2015. 

 
3. SFO lokalene ved Brønnerud skole omgjøres til en barnehageavdeling med ca. 

20 -24 barn. Avdelingen legges administrativt til en av barnehagene i sentrum. 
Administrasjonen vurderer når det er behov for å opprette avdelingen.  

 
4. Det reguleres ny tomt til barnehage ved Dyster Eldor i forbindelse med 

reguleringen av området. 
 

5. Utbygging av Rustadskogen og Sagalund barnehager avventes og sees i et noe 
lenger perspektiv. Samtidig må det vurderes om riving eller rehabilitering er mest 
lønnsomt. 
 

6. Det tas kontakt med private utbyggere for kartlegging av interesse for bygging av 
nye barnehager i Ås. 

 
Disse punktene må innpasses i handlingsprogram og økonomiplan for 2013-2016 og 
fremover. 
 
Administrasjonen kommer tilbake med egne innstilliger på punktene 2-6 med 
kostnader før de er aktuelle. 
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F-sak 71/12  

ORGANISATORISK PLASSERING AV  

FLYKTNINGKONSULENT OG INTRODUKSJONSRÅDGIVER  
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 27.09.2012: 
Flyktningkonsulenten og derved flyktningtjenesten samt programrådgiver for 
introduksjonsprogrammet overføres fra Ås kommunale voksenopplæringssenter til 
NAV Ås fra 1.1.13.  
 

Arbeidsgiver sammen med de berørte parter tar en evaluering av organiseringen av 
flyktningkonsulent og introduksjon/programrådgiver i NAV etter 2 år, og legger frem 
evalueringen til hovedutvalg for oppvekst og kultur. 

 

Innstilling fra hovedutvalg for helse og sosial 27.09.2012 og 

administrasjonsutvalg 26.09.2012: 
Flyktningkonsulenten og derved flyktningtjenesten samt programrådgiver for 
introduksjonsprogrammet overføres fra Ås kommunale voksenopplæringssenter til 
NAV Ås fra 1.1.13. Ordningen evalueres etter to år. 
 

Formannskapets behandling 24.10.2012: 
Egil Ørbeck (H) foreslo følgende endring i hovedutvalg for oppvekst og kulturs 
innstilling:  
«og legger frem evalueringen til hovedutvalg for oppvekst og kultur» utgår. 

 

Votering:  
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling med H’s endring ble enstemmig tiltrådt. 

 

Formannskapets innstilling 24.10.2012: 
Flyktningkonsulenten og derved flyktningtjenesten samt programrådgiver for 
introduksjonsprogrammet overføres fra Ås kommunale voksenopplæringssenter til 
NAV Ås fra 1.1.13.  
 

Arbeidsgiver sammen med de berørte parter tar en evaluering av organiseringen av 
flyktningkonsulent og introduksjon/programrådgiver i NAV etter 2 år. 
 
 
  

F-sak 72/12  

EIERMELDING - ÅS KOMMUNE 2012-2015  
 

Rådmannens innstilling:  
1. Eiermeldingen for Ås kommune 2012-2015 vedtas. 
2. Meldingen rulleres ved utløp av kommunestyreperioden. 

 

Formannskapets behandling 24.10.2012: 
Ivar Ekanger (A) fremmet alternativt forslag til pkt. 1 i rådmannens innstilling: 
Eiermeldingen for Ås kommune 2012-2015 legges til grunn for kommunens 
eierpolitikk. Vedlagt meldingen følger vedlegg som gir nærmere informasjon om 
selskapene. 
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Votering: 
Ap’s alternative forslag og rådmannens innstilling pkt. 2 ble enstemmig tiltrådt. 

 

Formannskapets innstilling 24.10.2012: 
1. Eiermeldingen for Ås kommune 2012-2015 legges til grunn for kommunens 

eierpolitikk. Vedlagt meldingen følger vedlegg som gir nærmere informasjon om 
selskapene. 

2. Meldingen rulleres ved utløp av kommunestyreperioden. 
 
 
  


