
 

ÅS KOMMUNE   

Saksnr. 12/2761-4 

 PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Kommunestyret Moer sykehjem, 1. etg. 21.11.2012 

 møterom 1-3 og kafeteria 
 

Fra K-sak: 65/12  Fra kl.: 18.30 
Til K-sak: 74/12 Til kl.: 20.10 
 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A: Tommy Skar 
H: Gro Haug 
MDG: Øystein Westerhagen Milvang 
 

Møtende medlemmer:  
A: Johan Alnes, Anne Odenmarck, Ivar Ekanger, Ina R.Libak, Laila P.Nordsveen,  
 Joar Solberg, Tone Holm Dagsvold, Marius H.Borge og Ola Nordal 
H: Egil A. Ørbeck, Ida Elisabeth Krogstad, Sverre Strand Teigen,  Rubina  
 Mushtaq, Monica Langfeldt Fjeld, Hilde Kristin Marås og Jan Ove Rikheim 
FrP: Arne Hillestad, Torill Horgen, Kjetil Barfelt og Terje Michaelsen 
V: Jorunn Nakken, Olav Østerås og Inger Skjervold Rosenfeld 
Sp: Marianne Røed, Odd Rønningen og Annett Michelsen 
SV: Saroj Pal, Hege Opedal og Roberto Puente Corral 
KrF: Morten Lillemo  
 

Møtende varamedlemmer:  
A: Kjell-Ivar Brynildsen 
H: Dag Guttormsen 
MDG: Anders Often 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Trine Christensen, konsulent Jeanette Karlsen – sekretær, oppvekst- og 
kultursjef Ellen Benestad, helse- og sosialsjef Marit R. Leinhardt, teknisk sjef Arnt 
Øybekk, økonomileder Emil Schmidt, service- og kommunikasjonssjef Andreas 
Brodahl, organisasjons- og personalsjef Wenche Vedhugnes og plan- og 
utviklingssjef Cornelia Solheim. 
 

Diverse merknader:  
Møtet ble flyttet til Moer sykehjem av praktiske årsaker, og kommunestyrets 
medlemmer ble varslet i epost av 16.11.2012. 
 

Møtet ble innledet med en presentasjon av «Næringsutvikling – fylkets satsing på 
Campus Ås og i Ås / Follo fremover» v/Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring 
og miljø. Sakene ble behandlet i rekkefølge: K-sak 65-74/12 og interpellasjon. 
 

 
Godkjent 26.11.2012 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 

K-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 
 
65/12 12/2184 570 &41 (Jf. offl. § 23. 3. ledd) 
ANBUD PÅ ÅS KOMMUNES PENSJONSORDNING - VALG AV LEVERANDØR  
 
66/12 08/2937 REG R-257  
R-257 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅLERUDMYRA SKYTEBANE  
 
67/12 12/1122 Q80  
TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2013 - 2016  
 
68/12 12/1123 D11  
TILTAKSPLAN FOR IDRETT, NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV 2013 - 2016  
 
69/12 11/1699 M60 &00  
FOLLO REN - NY RENOVASJONSFORSKRIFT  
 
70/12 12/2216 026 &14  
EIERMELDING - ÅS KOMMUNE 2012-2015  
 
71/12 11/3255 145 &30  
BARNEHAGEBEHOVSPLAN 2012-2016  
 
72/12 11/4077 030 A02 &21  
ORGANISATORISK PLASSERING AV FLYKTNINGKONSULENT OG 
INTRODUKSJONSRÅDGIVER  
 
73/12 12/2554 030 &21  
OMGJØRING AV STILLINGER - ØKONOMIAVDELINGEN  
 
74/12 12/2484 190 C11  
VIDERE DRIFT AV UNGDOMSHUSENE  
 
 

 

 

REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRET 21.11.2012 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 



 Side 3 av 11 

INTERPELLASJON OM FAIRTRADE 
 

Fremmet av Ina R. Libak (A) 12.11.2012: 
En av de største utfordringene når det gjelder internasjonal handel er at de som 
produserer råvarer ikke får en lønn de kan leve av, og at de har dårlige arbeidsvilkår 
og arbeidsforhold. Det kreves målrettet arbeid mot dette. Som kommune har man 
mulighet til å gjøre en liten forskjell, gjennom innkjøp osv. 
 
En annen ting vi kan gjøre er å gjøre som over 1000 kommuner før oss har gjort; å 
søke om å bli fairtrade-kommune. Hvis søknaden blir godkjent oppretter man en 
styringsgruppe som har ansvaret for arbeidet med fairtrade, man serverer fairtrade-
produkter på møter i kommunal regi og tilbyr et utvalg av disse varene i butikkene så 
innbyggerne får mulighet til å handle rettferdig. Det krever ingen spesielle 
bevilgninger i budsjettet, men har en stor effekt. 
 
Fairtrade er en sertifiseringsordning som garanterer at varen du kjøper er produsert 
av bønder som får en lønn og leve av, mye fordi leddene mellom forbruker og 
produsent er minimert så pengene ikke forsvinner på veien. Videre garanterer 
sertifiseringen at produsentene har ordentlige arbeidsforhold og arbeidsvilkår. Ofte er 
produktet også økologisk. 
 
Ås er en kommune med bevisste innbyggere og med fokus på miljø og internasjonalt. 
Å bli fairtrade-kommune vil være positivt fordi innbyggerne får tilgang på disse 
produktene, men også for bevisstheten rundt det å være forbruker og valgene man 
tar på hvilke produkter man kjøper, øker. Dette kan gi etterspørsel etter enda flere 
etiske varer. 
 
Å bli fairtrade-kommune er en unik mulighet til å påvirke internasjonal handel på 
kommunalt nivå. 
 
Spørsmål til ordfører: 
Kan Ås kommune søke om å bli fairtrade-kommune? 
 

Svar på interpellasjon 21.11.2012: 
Fairtrade er en internasjonal merkeordning som gjennom handel styrker bønder og 
arbeidere i fattige land. Fairtrade-standardene sikrer bedre arbeidsforhold og 
handelsbetingelser, slik at det over tid blir mulig å investere i produksjon, 
lokalsamfunn og en bærekraftig framtid. Statusen «Fairtrade-kommune» er en 
utnevnelse for kommuner eller byer som engasjerer seg for etisk handel og jobber 
aktivt med å øke kjennskapen til og forbruket av Fairtrade-merkede produkter i sitt 
lokalmiljø. For å få status som Fairtrade-kommune må det jobbes aktivt for å oppfylle 
grunnkriteriene som er satt av Fairtrade-Norge. Det skal også drives et kontinuerlig 
arbeid i kommunen for å øke kunnskapen om etisk handel, og for å øke forbruket av 
Fairtrade-merkede produkter. I Norge er det 30 Fairtradekommuner.  
 
Fairtrade oppgir selv følgende grunner for en kommune til å bli med i 
fairtradeordningen:  

 Bidra til å sette mennesker i høysetet 

 Forbrukere etterspør etikk og samfunnsansvar 

 Bra for omdømme 
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De fem grunnleggende kriteriene som må oppfylles for at en kommune skal kunne få 
status som Fairtrade-kommune, er: 

 Det må dannes en lokal styringsgruppe som har ansvaret for å drive arbeidet 
fremover. Styringsgruppa kan bestå av hvem som helst i kommunen - jo større 
bredde jo bedre. Styringsgruppa må minimum ha en representant fra 
kommunens administrasjon.  

 Kommunestyret eller bystyret må gjøre et vedtak om at kommunen ønsker 
status som Fairtrade-kommune og støtte Fairtrade. Det skal minimum 
serveres Fairtrade-merket kaffe i kommunens sentraladministrasjon, og i 
politiske møter.  

 Et utvalg av Fairtrade-merkede produkter må være tilgjengelig for forbrukere i 
lokale butikker og på serveringssteder.  

 Fairtrade-merkede produkter må benyttes i et visst antall lokale bedrifter, 
skoler, kirker eller lignende.  

 Det skal drives et aktivt informasjonsarbeid i kommunen med minimum to 
Fairtrade-relaterte aktiviteter hvert år.  

 

Rådmannens vurdering og konklusjon: 
Fairtrade er en anerkjent merkeordning som bidrar til å bekjempe fattigdom blant 
bønder og arbeidere i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Det er positivt at kommuner har 
anledning til å bidra til dette. Det er imidlertid ressurskrevende å få og opprettholde 
status som Fairtrade-kommune, se kriteriene over. Det er ikke administrativ kapasitet 
til dette i forhold til andre krevende oppgaver som må iverksettes av samme 
bemanning. For øvrig kan kommunen, uavhengig av fairtradestatus, utarbeide 
retningslinjer for innkjøp av fairtradeprodukter der dette er praktisk mulig. 
 

Ordførers konklusjon: 
Med bakgrunn i rådmannens vurdering og konklusjon finner ikke ordfører det riktig på 
nåværende tidspunkt å pålegge rådmannen å prioritere denne oppgaven på 
bekostning av andre arbeidsoppgaver som kommunestyret har i bestilling hos 
rådmannen. 
 

Kommunestyrets behandling: 
Ett bredt flertall av kommunestyrets medlemmer protesterte mot at saken inntil videre 
ikke følges opp som foreslått av ordfører. Selv om kommunen ikke har kapasitet til å 
oppfylle alle krav som skal til for å få status som Fairtrade-kommune, bør det likevel 
jobbes mot å kunne oppfylle disse kriteriene. Kommunestyret ber rådmannen om å 
legge frem sak om Ås kommune og Fairtrade, og hva kommunen kan bidra med til 
etisk handel og kjøp av Fairtrade-produkter.  
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K-sak 65/12 (Jf. offl. § 23. 3. ledd) 

ANBUD PÅ ÅS KOMMUNES PENSJONSORDNING - VALG AV LEVERANDØR  
 

Formannskapets innstilling 21.11.2012:  
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 

Kommunestyrets behandling 21.11.2012: 
Saken ble behandlet for lukkede dører, jf. koml. § 31. nr. 2. 
 

Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

Kommunestyrets vedtak 21.11.2012: 
- KLP velges som leverandør av Ås kommunes tjenestepensjon 
- Det skytes inn egenkapital i KLP på 13,7 mill. kr for 2013. Dette finansieres av 

ubundet investeringsfond, konto 25350130 Aktiv kapitalforvaltning. 
 
 
  

K-sak 66/12  

R-257 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅLERUDMYRA SKYTEBANE  
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 08.11.2012: 
Ås kommune godkjenner i medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 1985 
forslag til endret reguleringsplan for Ålerudmyra Skytebane, som vist på kart datert 
20.04.2009, med reguleringsbestemmelser, sist revidert 23.10.2012, 
med følgende endring: 

 Reguleringsbestemmelse 5d endres til: Det skal gjennomføres en etappevis 
avslutning av anleggsarbeidene, inkludert tilplantning av vollene.    

  

Kommunestyrets behandling 21.11.2012: 
Ordfører fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes til kommunestyrets møte 12.12.2012. Dette for avklaring av mulig 
innsigelse fra fylkeskommunen. 
 

Votering: Utsettelsesforslag fikk enstemmig tilslutning. 

 

Kommunestyrets utsettelsesvedtak 21.11.2012: 
Saken utsettes til kommunestyrets møte 12.12.2012. Dette for avklaring av mulig 
innsigelse fra fylkeskommunen. 
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K-sak 67/12  

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2013 - 2016  
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 08.11.2012: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 

Kommunestyrets behandling 21.11.2012: 

Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 21.11.2012: 
1.  «Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2013-2016» vedtas som foreslått med mindre 

justeringer.  
Tiltaksplanen rulleres neste gang høsten 2013. 

2. Tiltak for fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen. 
3. Kr. 250 000,- av de «frie» midlene på driftsbudsjettet for vei avsettes til 

trafikksikkerhetstiltak for utførelse av tiltak i henhold til «Tiltaksplan for 
trafikksikkerhet 2013-2016» 

 
I tabell 1, kommunale veier, store tiltak, bør følgende prioriteres: 
Gang- og sykkelvei langs Grimsrudveien/Veidemannsveien og gang- og sykkelvei 
langs Søråsveien. 
 
Mindre justeringer som innarbeides i tiltaksplanen: 

 Vurdere å skilte fylkesveier som forkjørsvei. 

 Gang- og sykkelvei fra krysset Kjærnesveien/Nebbaveien opp til Sommerveien. 

 Gang- og sykkelvei fra Brekkeveien til Raveien ved Europris/Gamle Texas. 

 Separat sykkelvei fra Ås sentrum til UMB. 
 
 
  

K-sak 68/12  

TILTAKSPLAN FOR IDRETT, NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV 2013 - 2016  
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 08.11.2012: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 

Kommunestyrets behandling 21.11.2012: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 21.11.2012: 
Ås kommune vedtar “Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2013-2016”, datert 
29.10.2012, med følgende supplement: 

 Det legges til et punkt om å komplettere kyststien gjennom Ås.   
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K-sak 69/12  

FOLLO REN - NY RENOVASJONSFORSKRIFT  
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 08.11.2012: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 

Kommunestyrets behandling 21.11.2012: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 21.11.2012: 
Ås kommune vedtar vedlagte forslag til ny renovasjonsforskrift med følgende 
endringer: 
1. I § 4: Definisjoner. Her strykes alle eksempler på type farlig avfall. 
2. I § 8: Plassering av oppsamlingsenheter og krav til veistandard. Legger til et punkt 

4 med ordlyd: 4. Plassering av oppsamlingsenheter skal ikke bidra til eventuell 
spredning av brann.  

3. I § 8 skal følgende ordlyd inn til slutt: ”Abonnenter med dokumentert behov gis rett 
til å søke fritak fra gangtillegget etter gitte kriterier utarbeidet i samarbeid mellom 
Follo Ren og kommunen.” 

4. Det legges til en ny paragraf: ”§ 18: Ikrafttredelse. Forskriften trer i kraft 
01.12.2012.” 

5. § 1: Det legges til: «samt å bidra til avfallsminimering, gjenbruk og ombruk av 
ressurser».  

6. § 7: Setningen, «Det er også adgang for husholdningene til å kompostere 
matavfall i egnet kompostbinge» erstattes med: «Det stimuleres til at 
husholdningene komposterer matavfall i egnet binge. Dette stimuleres via 
muligheten for redusert størrelse på avfallsbeholder.» 

7. § 14: Siste setning, «Dersom klagen ikke blir tatt til følge, skal den legges fram for 
en særskilt klagenemd», erstattes med: «klager vedrørende forvaltningsvedtak 
behandles på vanlig måte jf. forvaltningsloven.»  

8. § 15 B: «Innkjøring» byttes med «henting». 
9. «kommunen» erstattes med «Follo Ren» i de paragrafer det er Follo Ren som 

menes, og der ansvaret er delegert til Follo Ren. 
 
 
  

K-sak 70/12  

EIERMELDING - ÅS KOMMUNE 2012-2015  
 

Formannskapets innstilling 24.10.2012: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 

Kommunestyrets behandling 21.11.2012: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Kommunestyrets vedtak 21.11.2012: 
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. 
 
 
  

K-sak 71/12  

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. 
 

Kommunestyrets behandling 21.11.2012: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende endringsforslag til innstillingen:  

 Pkt. 2, erstattes med: Togrenda barnehage selges og det bygges ny barnehage 
med ca. 100-80 plasser som erstatning for denne i Nordbyområdet. Plasseringene 
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ved Nordby skole samt bruk/ombygging av eksisterende Solberg skole til 
barnehage utredes nærmere. Ferdigstillelse av Solberg skole må ikke bli vesentlig 
forsinket i henhold til planene. 

 Pkt. 5. andre setting endres til: Samtidig må det gjøres en vurdering av 
bygningenes tilstand og behovet for oppussing/rehabilitering. 

 

Votering: 
Hovedutvalgets innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
FrPs forslag kulepkt. 1 ble enstemmig vedtatt ved alternativ votering mot 
hovedutvalgets innstilling pkt. 2. 
Hovedutvalgets innstilling  pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 
 pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 
 pkt. 5 med FrPs forslag kulepkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 
 pkt. 6 ble vedtatt 30-3 (3SV). 
Hovedutvalgets innstilling for øvrig ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 21.11.2012: 
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. Plasseringene ved Nordby skole samt 
bruk/ombygging av eksisterende Solberg skole til barnehage utredes nærmere. 
Ferdigstillelse av Solberg skole må ikke bli vesentlig forsinket i henhold til 
planene. 

 
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 gjøres en vurdering av bygningenes tilstand og 
behovet for oppussing/rehabilitering. 
 

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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K-sak 72/12  

ORGANISATORISK PLASSERING AV FLYKTNINGKONSULENT OG 

INTRODUKSJONSRÅDGIVER  
 

Formannskapets innstilling 24.10.2012: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 

Kommunestyrets behandling 21.11.2012: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 21.11.2012: 
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. 
 
 
  

K-sak 73/12  

OMGJØRING AV STILLINGER - ØKONOMIAVDELINGEN  
 

Formannskapets innstilling 07.11.2012: 
Tilsvarer kommunestyrets behandling. 
 

Kommunestyrets behandling 21.11.2012: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 21.11.2012: 
Det foretas følgende omgjøring av stillinger i økonomiavdelingen: 
1) Lønningssjef erstattes med koordinator lønn. 
2) Konsulent fakturering omgjøres til koordinator fakturering. 
3) Regnskapskonsulent omgjøres til koordinator regnskap. 
4) Koordinator regnskap, koordinator fakturering og koordinator lønn rapporterer til 

regnskapssjef. 
5) Regnskapssjef omgjøres til enhetsleder regnskap. 
 
 
  

K-sak 74/12  

VIDERE DRIFT AV UNGDOMSHUSENE  
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 08.11.2012 – mindretallsanket til 

kommunestyret: 
1. Vedlagte rapport datert 18.10.12. tas til etterretning. 
2. Juniortilbudet til mellomtrinnet, gitt av ungdomshusene, avvikles. 
3. Fritidstilbudene fortsetter utviklingen av tilbudene til ungdomsgruppen i forhold til 

hva som framkommer i saken. 
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Kommunestyrets behandling 21.11.2012: 
Laila P. Nordsveen (A) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes frem til neste kommunestyremøte 12.12.2012, og vurderes i 
sammenheng med rådmannens budsjettforslag. 
 

Votering: 
Utsettelsesforslaget ble vedtatt 22-11 (3V, 3Sp, 3SV, 1KrF, 1MDG).* 
 
*Votering endret etter kommunestyrets behandling i K-sak 75/12 12.12.2012. 

 

Kommunestyrets vedtak 21.11.2012: 
Saken utsettes frem til neste kommunestyremøte 12.12.2012, og vurderes i 
sammenheng med rådmannens budsjettforslag. 
 
 
  


