
 
ÅS KOMMUNE 
 

 

 
MØTEINNKALLING 

 
Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 

 
26.11.2008 Kl. 19.00 

 
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. 
Kommunestyret kan høres direkte på radio FM 99,0. 
Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på Rådmannskontoret. 
 
Saksliste:  
 

� PROSJEKTLEDER ANITA BORGE FRA PURA ORIENTERER OM 
PROSJEKTET ”VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN OG 
GJERSJØVASSDRAGET” 

 
Utv.sak nr. 56/08 08/2355  
SAMORDNET KOMMUNEPLANRULLERINGER I FOLLO  - FELLES 
PLANFORUTSETNINGER 
 
Utv.sak nr. 57/08 06/2451  
AVTALE OM KONTROLLTJENESTER I.H.H.T ALKOHOL- OG RØYKELOVEN  
 
Utv.sak nr. 58/08 08/2383  
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM BRUK AV KONSULENTER I ÅS 
KOMMUNE  
 
Utv.sak nr. 59/08 08/2378  
BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN FOR 2009  
 
Utv.sak nr. 60/08 08/1892  
PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2009 - 2011  
 
Utv.sak nr. 61/08 08/2614  
FORDELING AV AKTIVA OG FORPLIKTELSER  
 
Utv.sak nr. 62/08 08/2392  
MØTEPLAN FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 2009  
 
 
 

Ås, 19.11.08 
 
 
 

Johan Alnes 
Ordfører 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Annette Grimnes,  
tlf. 64962003 eller e-post: annette.grimnes@as.kommune.no 
(Det sendes personlig svar på mottak av e-post. Telefonbeskjed må gis 
dersom svar ikke er mottatt innen rimelig tid). Varamedlemmer møter 
etter nærmere avtale. 

 



REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRET 26.11.08: 
 
MØTEINNKALLING: 
Kontrollutvalget 21.10.08 
 
PROTOKOLL: 
Kontrollutvalget 21.10.08. 
 
DIVERSE: 
Fritak som meddommerverv ved Follo tingrett 2008-2012 – Geir Ambro. Opprykk av Espen 
Brox Edvardsen, lnr. 17944/08. 
  



ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  Sak 56/08 

 

 
Utv.sak nr 56/08 
SAMORDNET KOMMUNEPLANRULLERINGER I FOLLO  
- FELLES PLANFORUTSETNINGER 
Saksbehandler:  Ellen Grepperud  Arkivnr: 140  Saknr.:  08/2355 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 87/08 29.10.2008 
Kommunestyret 56/08 26.11.2008 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret slutter seg til forslaget om å legge hovedtemaene utbyggingsarealer, 
grøntstruktur og transportsystem til grunn i det videre arbeidet med regionale føringer i 
prosjekt Samordnede kommuneplaner i Follo. 
 

____ 
 
Behandling i Formannskapet 29.10.2008: 
Rådmannen refererte endret saksfremstilling som ble vedtatt i ordførermøte 24.11.08.  
 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Vedtak i Formannskapet 29.10.2008: Tilsvarer formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 

____ 
Rådmannens innstilling 
Kommunestyret slutter seg til forslaget om å legge hovedtemaene utbyggingsarealer, 
grøntstruktur og transportsystem til grunn i det videre arbeidet med regionale føringer i 
prosjekt Samordnede kommuneplaner i Follo. 

____ 
 
Tidligere politisk behandling: 
Follorådet og ordførermøtet i Follo 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyre 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Prosjektbeskrivelse: Samordnede kommuneplaner for Follo, fase 1. 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Plan- og utviklingssjef 
 
SAKSUTREDNING 
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Fakta i saken 
Denne saken legges fram for behandling i alle Follokommunene.  
 
Follokommunene har i flere år arbeidet med samordning av kommuneplanene. En slik 
samordning er et viktig grunnlag for å ivareta Follos interesser i de løpende 
samordningsprosessene som foregår i Oslo, Akershus og Osloregionen. Ved å stå samlet må 
det forventes at Follokommunene får større gjennomslag for sine interesser overfor regionale 
og sentrale myndigheter. 
 
Samferdselsstrategi for Follo 2003 – 2015 var det første konkrete samordningsprosjektet. 
Dette ble videreført i Follorådets 2-årige prosjekt Utviklingsavtaler Follo – samordning av 
utbyggingsmønster, arealbruk og infrastruktur, som ble avsluttet høsten 2005.  
 
Gjennom arbeidet med samordning av kommuneplanrulleringene i 2007, er kommunene i 
Follo nå i større grad i takt mht. tidspunkt for rullering. Det ble også i de vedtatte 
kommuneplanene tatt steg mot en større grad av samstemthet om regionale temaer som 
transport- og kollektivutvikling, utbyggingsmønster og grøntstruktur.  
Prosjekt Samordnede Kommuneplaner for Follo er en videreføring av dette arbeidet.   
 
Follorådet vedtok i møte 14.12.2007 gjennomføring av prosjekt Samordnede Kommuneplaner 
for Follo. Prosjektet er inkludert i Follorådets handlingsplan for 2008. Hovedmålet for 
prosjektet er å komme fram til regionale føringer for den neste rulleringen av 
kommuneplanene i Follo, i forkant av kommuneplanarbeidet i den enkelte kommune.  
 
Bakgrunn 
 I tillegg til nasjonale retningslinjer og stortingsmeldinger, tar arbeidet med regionale føringer 
utgangspunkt i følgende dokumenter: 
 
- Hovedstadsmeldingen – Åpen, trygg og skapende hovedstadsregion. St. meld. nr. 31 

(2006-2007) 
- Rapport om Knutepunkter i Oslo og Akershus 
- Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (jan. 2008), vedtatt av 

kommunestyrene i Follo i 2007 
- Samferdselsstrategi for Follo, vedtatt av kommunestyrene i Follo i 2003 
- Strategisk Næringsplan for Follo, vedtatt av kommunestyrene i Follo i 2007 
 
I henhold til Follorådets handlingsprogram (2008 – 2011) skal arealutvikling og 
utbyggingsmønster i Folloregionen baseres på prinsippene om en bærekraftig utvikling, der et 
arealeffektivt utbyggingsmønster, bevaring av naturgrunnlag og tilrettelegging for 
miljøvennlige transportløsninger står sentralt. For å nå dette målet må kommuneplanene i 
regionen på tvers av kommunegrensene gi gode regionale svar angående utbyggingsmønster, 
grøntstruktur og transportløsninger.  
 
Prosjektbeskrivelse 
Hovedmålet med prosjekt Samordnede kommuneplaner i Follo er å utarbeide regionale 
føringer for utviklingen i Follo. Disse skal fastsettes før kommunene starter sin 
kommuneplanrullering. Kommunene skal oppfordres til å gi gode svar på disse føringene i 
sine kommuneplaner. 
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Prosjektet er delt opp i følgende aktiviteter: 
- Sammenstilling og vurdering av vedtatte kommuneplaner i Follo med fokus på areal- og 

transportløsninger. 
- Utarbeide regionale temaer og mål 
- Vurdere styrker og svakheter i gjeldende kommuneplaner i Follo i forhold til de valgte 

regionale temaene. 
- Utarbeide utkast til regionale føringer  
- Sende utkast til regionale føringer på høring til kommunene 
- Regionale føringer vedtas av Follorådet og sendes kommunene i Follo med oppfordring 

om å følge disse opp i arbeidet med de respektive kommuneplanene 
 
Det er utarbeidet en informasjons- og forankringsstrategi i forbindelse med prosjektet. Denne 
omfatter: 
- Orientering om prosjektet Samordnede kommuneplaner i Follo og valg av hovedtema for 

regionale føringer legges fram til behandling i kommunene 
- Utkast til regionale føringer sendes på høring til kommunene  
- Arbeidsseminar med representanter fra politisk og administrativt nivå fra alle 

Follokommunene arrangeres under høringsperioden.  
- Endelig rapport med regionale føringer behandles i Follorådet og sendes deretter 

kommunene for oppfølging 
 
Politisk styringsgruppe for prosjektet er ordførermøtet i Follo og rådmannskollegiet er 
administrativ styringsgruppe. Areal- og samferdselsgruppen i Follorådet er prosjektgruppen. 
Gruppen har representanter fra samtlige Follo kommuner. Follorådet har engasjert Civitas AS 
til å bistå i prosjektarbeidet. Prosjektet hadde oppstart i mars 2008 og avsluttes våren 2009, i 
god tid før oppstart av kommuneplanarbeidet i den enkelte kommune. 
 
Regionale temaer 
I prosjektet foreslås følgende hovedtema for det videre arbeidet:  
1. Utbyggingsarealer 
2. Grønne arealer 
3. Transportsystem 
For hvert av disse temaene skal det utarbeides regionale føringer. Føringene skal være av 
regional karakter, dvs. føringene skal ha betydning ut over den enkelte kommune. Det vil være 
to hovedgrupper av føringer: 
1. Areal- og transportspørsmål som omfatter mer enn én kommune og går over 
kommunegrenser (for eksempel regionalt turvegsystem) 
2. Felles forvaltningsregler for spørsmål som i sin helhet faller innenfor hver av kommunene. 
(f.eks. likt utformete bestemmelser for spredt bebyggelse). 
 
Nedenfor gis det en kort beskrivelse av de foreslåtte regionale temaene og problemstillinger 
som vil være aktuelt å vurdere med hensyn på å utforme regionale føringer. 
 
Utbyggingsarealer 
Utbygggingsmønsteret i Follo er langt på vei skapt av jernbanen som ble anlagt for 130 år 
siden.  
• Omfang av nødvendige utbyggingsarealer 

- Hvor stor del av befolkningsveksten de kommende 25 år kan det hende Follo bør være 
  beredt på å ta imot? 
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• Boliger 
- Hvor bør fremtidige boliger lokaliseres – spredt eller tett?  
- Utvikling av knutepunkter?  
- Krav til utbyggingsmønstre? 

• Handel og service - Senterstruktur.  
- Kjøpesentrenes rolle?  
- Felles politikk for lokalisering av storvarehandel? 

• Næringsvirksomhet. Her bygges det videre på Folloregionens næringsstrategi. 
- Funksjonsfordeling mellom kommunene?  
- Spredning eller konsentrasjon av kunnskapsnæringer og logistikknæringer?  
- Krav til lokalisering?  

 
Grønne områder og miljø 
I Follo er det et stort spenn i landskap fra de indre jord- og skogsbygder til kystlandskapet. 
Karakteristisk for regionen er likevel det sentrale jord- skogbrukslandskapet. 
• Jordbruksområdene er spesielt gode i Ski, Ås og Frogn. Den beste matjorden finner man 

rundt tettstedene.  
- Er det aktuelt med langsiktige grenser mot landbruksarealene? 

• Follo har fem vassdrag hvorav Glomma er det største som berører regionen. Morsa det 
lengste vassdraget i regionen. I henhold til nytt lovverk skal forvaltningen følge 
vassdragene, på tvers av kommunegrenser. 

• Kystbeltet omfattes av rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden.  
- Er det aktuelt med felles bestemmelser i kommuneplanene?  
- Skal kommunene ha felles praksis i dispensasjonssaker? 

• ”Follomarka” er betegnelsen på et mer eller mindre sammenhengende skog- og 
kulturlandskapsområde.  
- Er det aktuelt å lage en avgrensning av Follomarka og gi det en form for vern som sikrer 
friluftslivs- og naturverdier? 

 
Transportsystem 
Jernbanen er ryggraden i det regionale kollektivnettet. De viktigste regionale busslinjene er 
fra Oppegård og Drøbak til Oslo og matebussene til Nesoddbåtene. De viktigste hovedvegen 
er E6, E18, E23 og Rv152 (Follos interne ”stamveg”). Follorådet har vedtatt en egen 
Samferdselsstrategi med klare prioriteringer av utbyggingstiltak i transportsystemet. 
• Bil- og bussvegnettet 

Rv152 binder sammen flere tettsteder i Follo, og store deler av regionens framtidige 
befolkningsvekst forventes å komme i denne transportkorridoren. Det er behov for 
utbedringer både av hensyn til framkommelighet og helse/miljø. Follo synes så langt å ha 
fått gjennomslag i Oslopakke 3 med prioritering av Rv152.  
- Er det likevel behov for sterkere dokumentasjon og argumentasjon for Rv152? 

• Jernbanenettet 
Både Follorådet og Oslo og Akershus fylkeskommune prioriterer sterkt utbygging av nytt 
dobbeltspor Oslo – Ski. Opprusting av eksiterende jernbanelinjer og bedring av 
lokaltogtilbudet er også viktig. Jernbaneløsningene i Follo må sees i sammenheng med 
utviklingen av transportsystemet i hele Osloregionen. 

• Sykkelvegnettet er en viktig del av Samferdselsstrategi for Follo. Det foreligger forslag til 
regionalt sykkelvegnett i Follo som kommunene kan arbeide videre med i fellesskap. 

• Buss- og båttilbudet  
Viktige busstilbud er den vestre busskorridoren fra Drøbak til Oslo (E6), busslinjer på 
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tvers i Follo og forbindelsene fra Follo til Oslo nordøst (Groruddalen). 
- Er det behov for en felles strategi på dette området? 

• Parkeringspolitikk 
- Er det behov for en felles strategi for utvikling og drift av innfartsparkering ved 
  jernbanestasjoner og viktige bussholdeplasser? 

 
Tunge trender 
Kommuneplanene skal holdes opp mot gjeldende regionale mål og mot tunge trender som 
preger samfunnsutviklingen. Kommunene som arealmyndighet og tjenestetilbyder møter 
konsekvensene av disse trendene fordi disse preger etterspørselen etter boliger, næringsarealer, 
fritidsaktiviteter, arbeid mm. I prosjekt Samordnede kommuneplaner i Follo er det valgt å 
fokusere på tre trender som vurderes å være de viktigste: 
- Generell sentralisering av befolkningen 
- Fra produksjonssamfunnet til konsumpsjonssamfunnet 
- Miljø- og klimatilpasning 
 
Generell sentralisering av befolkningen 
Befolkningsveksten i Follo er av Statistisk sentralbyrå (SSB) beregnet å kunne bli på mellom  
30 000 og 40 000 personer fram til 2025. Dette vil i så fall øke folketallet med 25 – 30 %. Til 
sammenligning har folketallet økt fra 35 000 til 122 000 personer siden 1951. Det meste av 
tilveksten skyldtes nettoinnflytting. Fødselsoverskudd har spilt en mindre rolle. 
 
Sentralisering av befolkningen har i mange år vært en generell trend i Norge og ellers i 
verden. Folketallet i Follo har økt mer enn folketallet i alle landets ”sentrale” kommuner 
(jf SSBs definisjon av ”sentralitet”). I perioden 1986 – 2008 økte befolkningen 
i alle sentrale kommuner til sammen med 25 %. I Follo økte befolkningen med 34 %. 
 
Kommuneplanene i Follo legger til sammen opp til en befolkningsvekst som er ”midt på 
treet” sammenlignet med SSBs fremskrivinger fra mai 2008, og samsvarer godt med 
fremskrivingsalternativet ”middels nasjonal vekst” (middels dødelighet, fruktbarhet, 
innvandring og innenlandsk flytting). Til sammen tilsier kommuneplanene et folketall i 2025 
på om lag 152 tusen personer. 
 
Boligetterspørselen avhenger av befolkingspresset. En etterspørsel som er vesentlig større enn 
hva som kan tilbys vil bidra til å presse boligprisene opp. Det må kunne antas at det er de 
delene av Follo med enklest og kortest vei til Osloregionens arbeidsmarked som i størst grad 
vil føle befolkningspresset og det vil i første rekke si Oppegård og Ski. Eksisterende 
kommuneplaner viser at Vestby, Ski og Ås skal ta 60 % av den veksten det er lagt opp til, 
ganske likt fordelt mellom disse kommunene. De øvrige kommunene skal ta de 
resterende 40 % av veksten, også ganske likt fordelt. 
 
Fra produksjonssamfunnet til konsumpsjonssamfunnet 
Et dominerende trekk ved den økonomiske utviklingen i hovedstadsområdet siden 1960 har 
vært nedgangen i sysselsetting i vareproduserende næringer og oppgangen i tjenesteytende 
næringer. Endrede prisforhold, blant annet stigende arealkostnader og fallende 
transportkostnader, har bidratt til å trekke industribedriftene ut av sentrum. 
 
Transportnæringen er avhengig av god tilgjengelighet til de geografiske områder de 
betjener. Lokalisering langs E6/E18 er ideelt og endringer i vareimporten synes ikke å være 
tilstrekkelig til å svekke Follos gunstige lokalisering vesentlig.  
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Kunnskapsbaserte tjenester lokaliseres nær gode kollektivtilbud og i tilknytning til et regionalt 
arbeidsmarked. Dette peker mot at det er stasjonsbyene Kolbotn og Ski som først og fremst vil 
være foretrukket av slike bedrifter. Ås kommer er i en særstilling som vertskommune for 
UMB, fordi kunnskapsintensive bedrifter også kan ønske en tilnytning til FOU-miljøer.  
 
Miljø- og klimatilpasning 
Miljøhensyn generelt og klimahensyn spesielt vil måtte påvirke arealbruk, transportmiddelvalg 
og bygningers tekniske egenskaper. Krav til redusert miljøpåvirkning og lavere energibruk vil 
påvirke: 
- Lokalisering av boliger og næringsvirksomhet 
- Utforming av bomiljø, materialvalg og øvrige tekniske egenskaper ved bygg 
- Transportmiddelvalg 
Sett bort fra de teknologiske løsningene som kan redusere energibruken trekker disse 
forholdene i retning av en økt sentralisering av befolkningen, kortere reiseavstander og økt 
bruk av kollektive transportmidler. 
 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse 
Rådmannen er av den oppfatning at hovedtemaene og problemstillingene knyttet til disse, 
samt beskrivelsen av tunge trender som preger samfunnsutviklingen gir et godt og dekkende 
grunnlag og er sentrale for det videre arbeidet med regionale føringer for Follo. Det er viktig 
at hovedtemaene, og senere de regionale føringene, fremmes til behandling i 
Follokommunene. Føringene må sendes til behandling i kommunene i god tid før felles 
oppstart av kommuneplanarbeidet. 
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Utv.sak nr 57/08 
AVTALE OM KONTROLLTJENESTER I.H.H.T ALKOHOL- OG RØYKELOVEN 
Saksbehandler:  Marit Roxrud Leinhardt Arkivnr: U63 &01 Saknr.:  06/2451 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 40/08 12.11.2008 
Kommunestyret 57/08 26.11.2008 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 12.11.2008: 
1. Ås kommune forlenger kontrakt med HAFSLUND INFRATEK ASA for kontroller av 

salgs- og skjenkesteder i henhold til de krav kommunen, alkoholloven og røykeloven 
forutsetter. 

2. Ås kommune legger den gjeldende rammeavtale til grunn for den forlengede avtalen. 
3. Avtalen forlenges med 2 år - fra 1.10.2008 og til 30.9.2010. 

____ 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 12.11.2008: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 12.11.2008: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling til kommunestyret. 

____ 
 
Rådmannens innstilling: 
4. Ås kommune forlenger kontrakt med HAFSLUND SIKKERHET BEDRIFT AS for 

kontroller av salgs- og skjenkesteder i henhold til de krav kommunen, alkoholloven og 
røykeloven forutsetter. 

5. Ås kommune legger den gjeldende rammeavtale til grunn for den forlengede avtalen. 
6. Avtalen forlenges med 2 år - fra 1.10.2008 og til 30.9.2010. 
 

____ 
 
Tidligere politisk behandling: 
K-sak 32/04 Kontroll med røykeloven 
K-sak 47/06 Pristilbud på salgs- og skjenkekontroller (06/1003) 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: Ingen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Kontrakt mellom Hafslund og Ås kommune, nr.27841 
Oversikter fra Hafslund Sikerhets Bedrift AS over kontroller av skjenking og salg i Ås 
kommune for 2006, 2007 og 2008. 
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Utskrift av saken sendes til: 
Hafslund Sikkerhets Bedrift AS 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Ås kommune gjennomførte våren 2006 en utlysning om pristilbud på å levere tjenester på 
kontroll av salgs- og skjenkesteder. 
Kommunestyret vedtok 16.08.2006 å inngå en to års avtale med Hafslund Sikkerhets Bedrift 
AS. I avtale lå det ingen definert opsjonsmuligheter, men en automatisk forlengelse, så lenge 
ingen av partene sier opp kontrakten. Avtalen løper dermed pr. dags dato på ubestemt tid. 
 
Hafslund Sikkerhets Bedrift AS har i den kontraktsperioden gjennomført 45 skjenkekontroller 
og 29 salgskontroller. 
 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Det vurderes at Hafslund Sikkerhets Bedrift AS har utført avtalt oppdrag på en tilfredsstillende 
måte, og har dermed vist seg å være en solid leverandør. De økonomiske forutsetningene har 
ikke endret seg nevneverdig, og ansees derfor som fortsatt gunstige for kommunen. 



ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  Sak 58/08 

 

 
Utv.sak nr 58/08 
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM BRUK AV KONSULENTER  
I ÅS KOMMUNE 
Saksbehandler:  Jan T. Løkken Arkivnr: 219  Saknr.:  08/2383 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Kontrollutvalget 30/08 21.10.2008 
Kommunestyret 58/08 26.11.2008 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling 21.10.2008: 

1. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger og melde tilbake til  
kontrollutvalget om resultatene innen 1. mars 2009. 

2. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til etterretning.  
____ 

 
Kontrollutvalgets behandling 21.10.2008:   
Hilde S. Lind fra Noraudit presenterte rapporten.   Sigvalde Neerland foreslo at det føyes til en 
frist til 1. mars 2009 for  rådmannens tilbakemelding  til kontrollutvalget. 
 
Votering:  
Innstillingen ble , med tillegg av Neerlands forslag, enstemmig vedtatt 
 
Kontrollutvalgets vedtak 21.10.2008: 
Tilsvarer kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret. 

___ 
 
Sekretariatets innstilling: 
Forvaltningsrevisjonsrapporten ”Bruk av konsulenter i Ås kommune” legges fram for 
kommunestyret i Ås med følgende forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger og melde tilbake til 
kontrollutvalget om resultatene. 

2. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til etterretning.  
____ 

 
Tidligere politisk behandling: 
Kontrollutvalget 13/08 
Kommunestyret  22/08 
Kontrollutvalget 18/08 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kontrollutvalget 
Kommunestyret 
 
 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
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Forvaltningsrevisjonsrapport ”Bruk av konsulenter i Ås kommune” av 14. oktober 2008 fra 
BDO Noraudit JIL.  
 
SAKSUTREDNING: 
Sekretariatet mener rapporten er i god overensstemmelse med prosjektplanen som 
kontrollutvalget vedtok i sak 18/08. 
 
Formålet med prosjektet har vært å undersøke om bruken av konsulenttjenester i Ås kommune 
har klare mål og om disse målene blir innfridd.  De nærmere defienrte problemstillingene er 
vurdert ved en gjennomgang av fem ulike anskaffelser av konsulenter. 
 
Viktige funn: 

• Regnskapet for 2007 viser at det medgikk  ca 6,1 mill. kr. til ulike former for 
konsulenttjenester, inkludert vikartjenester med ca 2 mill. kr. Budsjettet for disse  
formålene var ca 3,8 mill. kr.  Regnskapet viser en økning fra 2006 til 2007  med ca 
21%. 

• Kommunen har ingen felles skriftlig strategi for bruk av konsulenter. 
• For alle de beskrevne anskaffelsene ble det utarbeidet en oppdragsbeskrivelse og 

avtaledokument. 
• Ved 2 av 5 anskaffelser ble det ikke foretatt en konkurranse slik at andre kunne delta. 
• For en anskaffelse med på over kr 100 000 var det ikke utarbeidet 

anskaffelsesprotokoll. 
• Det er ikke etablert noen felles rutine for evaluering av konsulenttjenester i 

kommunen.  
• Det er liten praksis for skriftlig evaluering av slike tjenester 

 
BDO Noraudit JILs anbefalinger:   
 

 
 
Rådmannen fikk tilsendt et utkast til rapport 16. september med frist til den 3. oktober med å 
svare. Rådmannen skriver i en e-post til BDO Noraudit den 14. oktober d.å.:  
 
Jeg kan bekrefte at vi har lest igjennom rapporten men at vi ikke rekker å skrive en uttalelse.  
Vi oppfatter dette som en god gjennomgang av et viktig område som også gir oss verdifulle 
korreksjoner som vil bli hensyntatt. 
For øvrig ser vi an kontrollutvalgets behandling av rapporten. 
 
BDO Noraudit vil være til stede under kontrollutvalgsmøtet og svare på spørsmål. 



ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  Sak 59/08 

 

 
Utv.sak nr 59/08 
BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN FOR 2009 
Saksbehandler:  Jan T. Løkken Arkivnr: 145  Saknr.:  08/2378 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Kontrollutvalget 25/08 21.10.2008 
Kommunestyret 59/08 26.11.2008 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling 21.10.2008: 

1. Ås kommunes utgifter til kontroll og tilsyn for 2009 foreslår budsjettert til  
      kr 1 271 250. 
2. Saken oversendes Ås kommunestyret og skal inngå i  kommunens budsjett for 2009. 

 
____ 

 
Kontrollutvalgets behandling 21.10.2008: 
Votering: Utvalget sluttet seg enstemmig til innstillingen. 
 
Kontrollutvalgets vedtak 21.10.2008: 
Tilsvarer kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret. 

____ 
Sekretariatets innstilling: 

1. Ås kommunes utgifter til kontroll og tilsyn for 2009 foreslår budsjettert til  
      kr 1 271 250. 
2. Saken oversendes Ås kommunestyret og skal inngå i  kommunens budsjett for 2009. 

____ 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kontrollutvalget 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Revisjonens budsjett for 2009  
FIKS budsjett for 2009 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Forskriften for kontrollutvalg, vedtatt i medhold av Kommuneloven, har følgende 
bestemmelse i §18: ” Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og 
tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme 
for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller 
fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. 
 
Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling til 
kontrollutvalget om budsjett for revisjonen” 
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Kostnadsoverslaget skal inneholde budsjetterte utgifter til revisjon, sekretærfunksjon og 
direkte utgifter til kontrollutvalget.  

Kostnader til revisjon 
Sekretariatet har mottatt kommunerevisorens budsjett for 2009. Netto driftsutgifter er satt til kr 
820 000,-.  Dette beløpet inkluderer kr 187 000,- til  konsulenttjenester og dette beløpet er 
benyttes til prosjekter innen forvaltningsrevisjon etter innstilling fra kontrollutvalget og vedtak 
i kommunestyret. Beløpet til forvaltningsrevisjon er det samme som kommunestyret vedtok 
for 2008, mens kontrollutvalget foreslo kr 400 000 til dette formålet. Prisene på 
forvaltningsrevisjonsprosjekter vil variere og sekretariatet antar at kr 187 000 kan bli for lite til 
å gjennomføre ett prosjekt.  Vi følger opp utvalgets forslag fra i fjor som muliggjør to 
prosjekter.  
 

Kostnader til sekretariatsfunksjonen 
Sekretærfunksjonen til kontrollutvalget skal også inngå i budsjettet for tilsyn og kontroll. 
Sekretariatet består av 1 ½ årsverk. Styret i FIKS har beregnet Ås kommunes andel av 
kostnadene til sekretariatsfunksjonen for 2008 til kr 177 250,-. Sekretariatets driftsutgifter 
fordeles med et likt basistilskudd på hver kommune som utgjør 50% av driftskostnadene og de 
resterende 50% av driftskostnadene fordeles etter folketall.  Sekretariatet forbereder og følger 
opp kontrollutvalgets møter, utreder saker og står for selskapskontrollen 
 
Kontrollutvalgets egne kostnader 
For 2009 foreslås kr 25 000,- avsatt til kurs, opplæring og andre driftsutgifter.  
Sekretariatet antar at kontrollutvalget vil ha behov for 8 møter i 2009.  Møteutgiftene 
budsjetteres med utgangspunkt i reglementet for godtgjørelse til folkevalgte i Ås kommune og 
er ikke inkludert i utvalgets eget budsjettforslag. 
 
Oppsummering 
Budsjett for 2009 og de to foregående år.. Tallene for 2007 og 2008 er hentet fra 
kommunestyrets budsjett. 
 
 
Budsjettår 2007 2008 2009

Revisjon, inkl. forvaltningsrevisjon 791 000 820 000 1 069 000

Sekretærbistand 152 970 166 000 177 250

Kurs og opplæring 15 000 15 000 20 000

Andre driftsutgifter utvalget 5 000 5 000 5000

Sum 963970 1006000 1 271 250

 
 
Saksutredningen skal følge med til kommunestyret ved behandlingen av budsjettet for 2009. 
 



ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  Sak 60/08 

 

 
Utv.sak nr 60/08 
PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2009 - 2011 
Saksbehandler:  Jan T. Løkken Arkivnr: 210  Saknr.:  08/1892 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Kontrollutvalget 22/08 02.09.2008 
Kommunestyret 60/08 26.11.2008 
Kontrollutvalget 26/08 21.10.2008 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling tilkommunestyret 21.10.2008:  

1. Kommunestyret slutter seg til plan for selskapskontroll 2009 – 2011 for Ås kommune.  
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer i planperioden. 

 
____ 

 
Kontrollutvalgets behandling 21.10.2008: 
Votering: Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til innstillingen 
 
Kontrollutvalgets vedtak 21.10.2008: 
Tilsvarer kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 

____ 
Sekretariatets innstilling: 

1. Kontrollutvalget slutter seg til plan for selskapskontroll 2009 – 2011. 
2. Selskapskontrollen gjennomføres av FIKS 
3. Innstillingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 
1. Kommunestyret slutter seg til forslaget til plan for selskapskontroll 2009 – 2011 for 

Ås kommune  
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer i planperioden. 

 
____ 

 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kontrollutvalget 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Forslag til plan for selskapskontroll 2009 – 2011 
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SAKSUTREDNING: 
 
I henhold til forskriften om kontrollutvalg (§ 13,2. ledd) skal kontrollutvalget minst en gang i 
valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide 
en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret. 
 
Vi minner om at kravet selskapskontroll kom inn i kommuneloven fra 2004 og skulle 
imøtekomme behovet for kontroll og tilsyn med fristilte kommunale selskaper (AS og IKS) 
som falt utenom den vanlige forvaltningsmodellen for kommunene. 
 
Kontrollutvalget har tidligere behandlet en rapport om selskapskontroll  fra FIKS, jf. sak 
02/08. Denne rapporten ble behandlet av kommunestyret  den 27. februar d.å. (sak 08/11)  
og kontrollutvalget innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak lød: 
 
1. Kommunens representanter i selskaper bes, der dette er påkrevet, ta opp forslag i 
selskapenes organer som sikrer at arbeidet skjer i tråd med de aktuelle virksomhetslover og at 
informasjonen fra selskapene til eierkommunene blir tilfredsstillende. 
2. Kommunene og selskapene må i fellesskap utvikle rutiner som sikrer at 
eierne/kommunestyrene i en tidlig fase kan påvirke rammene for selskapenes planer og 
budsjetter. 
3. Kommunestyret ønsker å videreutvikle sin eierstrategi for selskapene gjennom å etablere en 
ordning med en årlig eierskapsmelding som behandles av kommunestyret. 
4. Både kommunens representanter i selskapene, andre folkevalgte og administrasjonen gis 
regelmessig opplæring på dette området. 
5. Det etableres et arkiv som omfatter helhetlig informasjon om de selskapene som 
kommunen har eierinteresser i. 
6. Rådmannen bes følge opp vedtakene ovenfor. 
7. Kommunestyret tar forøvrig rapportens anbefalinger til etterretning. 
 
Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre selskapskontrollen.  
Selskapskontroll, avgrenset til eierskapskontroll, kan etter dette for eksempel utføres av 
kontrollutvalgets sekretariat. Kommuneloven åpner også for at det kan foretas 
forvaltningsrevisjon av selskaper, men da i regi av revisjonen. 
 



ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  Sak 61/08 

 

 
Utv.sak nr 61/08 
FORDELING AV AKTIVA OG FORPLIKTELSER 
Saksbehandler:  Arnt Øybekk Arkivnr: M81  Saknr.:  08/2614 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 115/08 13.11.2008 
Kommunestyret 61/08 26.11.2008 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 13.11.2008: 
1. Vestby kommune trer ut av Søndre Follo Brann- og redningsvesen (SFB) med virkning fra 

01.01.2008. 
2. Vestby kommune får med seg spesifisert utstyr og biler. I tillegg får kommunen kr. 288 000 

i kontanter fra SFB. 
____ 

 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 13.11.2008: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 13.11.2008: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling til kommunestyret. 

____ 
Innstilling: 
1. Vestby kommune trer ut av Søndre Follo Brann- og redningsvesen (SFB) med virkning 

fra 01.01.2008. 
 

2. Vestby kommune får med seg spesifisert utstyr og biler. I tillegg får kommunen kr. 
288 000 i kontanter fra SFB. 

____ 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
HTM 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Fordeling av selskapets forpliktelser og aktiva på eierkommunene Frogn, Vestby og Ås, 
rapport av 1.2.2007 
Brev av 9.10.2008 fra Follo distriktsrevisjon med vedlegg 
Enighetsprotokoll av 4.11.2008 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Protokoll fra representantskapets møte 2.6.08 sak 3/08, regnskapet 2007 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Søndre Follo Brann- og redningsvesen IKS 
Vestby kommune 
Frogn kommune 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Etter at Vestby kommunestyre i 2005 fattet vedtak om å tre ut av brannvernsamarbeidet i SFB 
(Søndre Follo Brann- og redningsvesen IKS) meddelte kommunen i brev av 14.10.2005 
uttreden fra selskapet med virkning fra 14.10.2007, slik selskapets vedtekter fastsetter. 
 
Som følge av Vestby kommunes varslede uttreden, nedsatte de tre eierkommunene Frogn, Ås 
og Vestby en arbeidsgruppe med representant fra hver kommune. Arbeidsgruppen skulle 
utrede selskapets forpliktelser og framlegge prinsipper og konkrete løsninger til fordeling av 
selskapets materielle verdier samt personalforpliktelser. 
 
Arbeidsgruppa, med bistand fra brannsjefen i SFB, har enstemmig utarbeidet rapport datert 1. 
februar 2007. Gruppa har gått gjennom rapporten sammen med rådmennene i de tre 
kommuner. Rådmennene har uten forbehold sluttet seg til gruppas konklusjoner og 
anbefalinger.  
 
Rapporten konkluderer med at: 
 

• Vestby kommune trer ut av SFB med virkning fra 01.01.2008. Dette er begrunnet i at 
fordelingen av selskapets forpliktelser og aktiva kan skje med grunnlag i 
regnskapsavslutning ved årets utgang og at årsskiftet også av praktiske hensyn er 
hensiktsmessig som tidspunkt. 
 

• Brannstasjonene i Vestby og Son, med inventar, biler, utstyr og materiell tilbakeføres 
Vestby kommune, dog slik at stasjonene suppleres med pumper, slangemateriell m.m. 
etter brannsjefens nærmere vurdering. 
 

• SFB’s regnskap og beregnede pensjonsforpliktelser pr. 31.12.2007 legges til grunn for 
beregning av Vestby kommunes andel av selskapets fonds, bankinnskudd, overskudd 
og pensjonsforpliktelser. 
 
Bokførte verdier pr 31.12.2007 på brannbiler, kjøretøyer og spesielt utstyr, danner 
grunnlaget for den økonomiske kompensasjon Vestby kommune skal ha på grunn at de 
sitter igjen med en dårligere bilpark enn de to andre kommunene. 
 

• Tilsyns- og feiertjenesten for Vestby overføres vedrelagsfritt til Vestby kommune slik 
at også denne tjenesten er operativ i MIB’s regi fra 1. januar 2008. 
 

• Økonomisk oppgjør mellom Vestby kommune og SFB foretas snarest mulig etter at 
regnskap for 2007 foreligger. 
 

Rapporten illustrerer at det økonomiske sluttoppgjøret dreier seg om små tall. Ut fra 
situasjonen da rapporten var ny, regnskap 2005, vil Vestby kommune ha til gode ca 0,7 mill kr 
fra aktivasiden (innskudd, bilpark m.m.), men skylde selskapet ca 0,6 mill kr på grunn av 
pensjonsforpliktelser; altså henimot et nulloppgjør. 
  
Rapporten er ble oversendt SFB 16.01.2007 og er lagt fram for styre og representantskap. 
SFB’s styre har i møte 23.01.2007 tatt rapportens anbefalinger til etterretning og anbefaler at 
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Vestby kommune av praktiske og regnskapsmessige hensyn trer ut av selskapet fra 
31.12.2007.  
 
Pensjonsforpliktelsene er beregnet og fordelt av KLP. Verdier for øvrig er fordelt av 
arbeidsgruppa og brannvesenet. 
 
Etter at regnskapet for 2007 forelå, ble dette oversendt Follo Distriktsrevisjon for 
kvalitertssikring av fordelingsresultatet. Vestby kommune får med seg spesifisert utstyr og 
biler. I tillegg får kommunen kr. 288 000 i kontanter fra SFB. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Som det fremgår av rapporten fra arbeidsgruppen, har rådmennene i de tre eierkommunene 
Ås, Frogn og Vestby gjennomgått rapporten og sluttet seg til dens innhold, med prinsipper for 
fordeling og konkrete anbefalinger. 
 
Når anbefalingene også er i samsvar med SFB’s syn, har ikke rådmannen ytterligere 
merknader. 
 
Vestby kommune trer ut av brannvernsamarbeidet med virkning fra 01.01.2008 og selskapets 
aktiva og forpliktelser foredeles i samsvar med anbefalingene i rapport av 01.02.2007 fra 
arbeidsgruppen. 
 



ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  Sak 62/08 

 

 
Utv.sak nr 62/08 
MØTEPLAN FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 2009 
Saksbehandler:  Annette C. Grimnes Arkivnr: 033  Saknr.:  08/2392 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 94/08 12.11.2008 
Kommunestyret 62/08 26.11.2008 
 
Formannskapets innstilling 12.11.2008: 
Møteplan for formannskap og kommunestyre vedtas i samsvar med vedlegg 1 med følgende 
endringer: De ordinære møtene i formannskap/kommunestyre flyttes fra 15.04.09 til 01.04.09. 
Formannskapet holder likevel møte 15.04.09 kl.16.30 for politiske drøftinger, hele kvelden 
avsettes. 
 
For hovedutvalgene er møtetidspunktet bare retningsgivende, men likevel slik at de holder 
sine møter i de ukene som er angitt. 
 

____ 
 
Behandling i Formannskapet 12.11.2008: 
Johan Alnes (A) fremmet forslag om følgende endring i møteplanen: 
De ordinære møtene i formannskap/kommunestyre flyttes fra 15.04.09 til 01.04.09. 
Formannskapet holder likevel møte 15.04.09 kl. 16.30 for politiske drøftinger, hele kvelden 
avsettes. 
 
Votering: Ordførers innstilling med Ap's endringsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Vedtak i Formannskapet 12.11.2008: 
Tilsvarer formannskapets innstilling til kommunestyret. 

____ 
 
Ordførerens innstilling: 
Møteplan for formannskap og kommunestyre vedtas i samsvar med vedlegg 1. 
 
For hovedutvalgene er møtetidspunktet bare retningsgivende, men likevel slik at de holder 
sine møter i de ukene som er angitt. 

____ 
 
Administrativ behandling: 
Ledergruppens gjennomgang 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Møteplan for kommunestyre, formannskap og hovedutvalg 2009 
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2. Kalender 2009 
3. Skoleruten for 1. halvår 2009 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Skoleruten for 2. halvår 2009 når den er klar. 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Orienteringsgruppen v/Gunnar Tenge 
Fotballgruppen v/ Thomas Tronbøl 
Radio Follo v/Kjell Mathisen 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Møteplanen for 2009 er lagt opp etter samme mønster som tidligere. Møter er ikke lagt i 
skoleferier. 
 
Heldagsmøte 9. desember forutsetter at det ikke blir ordinære saker med innstillinger fra 
formannskap og hovedutvalg til behandling. Disse sakene kan evt. tas i første møte i januar 
2010 som da kan begynne med formannskap/kommunestyre.  
Det gjøres oppmerksom på at budsjettinnstillingen skal ligge til offentlig ettersyn i 14 dager, 
vi har gjennomført 14 dagers opphold mellom disse møtene tidligere år. 
Alternativt kan heldagsmøtet holdes 23. desember med behandling av alle saker fra 
formannskap og hovedutvalg.  
 
Hovedutvalgenes møteplan er kun retningsgivende slik at hovedutvalgene selv kan behandle 
egen møteplan ut fra kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyret gjorde følgende vedtak i møtet den 28.11.2008  
Møteplan for kommunestyret og formannskap baseres på de samme møtedager som i 
foregående periode, dvs. formannskapsmøte og kommunestyremøte på samme dag, onsdag. 
Hovedutvalgene velger selv om de skal ha møtedag onsdag eller torsdag, men skal holde sine 
møter i de ukene som er angitt. 
 
Konklusjon og begrunnelse: 
Basert på kommunestyrets vedtak 28.11.08 bør møteplanen for 2009 vedtas som vist på 
vedlegg 1.  
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Vedlegg 1 til F-sak 94/08 - Formannskapets innstilling 

MØTEPLAN FOR FORMANNSKAP, KOMMUNESTYRE  
OG HOVEDUTVALG 2009 (kun retningsgivende for hovedutvalgene) 
 

1. halvår 2009 
Møtedag  Tid  Uke Utvalg 
Onsdag 14. januar Kl. 16.30 

Kl. 19.00 
3 Formannskap 

Hovedutvalg 
Onsdag 28. januar Kl. 16.30 

Kl. 19.00 
5 Formannskap 

Kommunestyre 
Onsdag 11. februar Kl. 16.30 

Kl. 19.00 
7 Formannskap 

Hovedutvalg 
Onsdag 4. mars Kl. 16.30 

Kl. 19.00 
10 Formannskap 

Kommunestyre 
Onsdag 18. mars Kl. 16.30 

Kl. 19.00 
12 Formannskap 

Hovedutvalg 
Onsdag 1. april Kl. 16.30 

Kl. 19.00 
14 Formannskap 

Kommunestyre 
Onsdag 15. april Kl. 16.30 

 
16 Formannskap – drøftingsmøte hele kvelden 

Onsdag 29. april Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

18 Formannskap 
Hovedutvalg 

Onsdag 13. mai Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

20 Formannskap 
Kommunestyre 

Onsdag 3. juni Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

23 Formannskap 
Hovedutvalg 

Onsdag 17. juni Kl. 16.30 
Kl. 19.00 

25 Formannskap 
Kommunestyre 

 
 

2. halvår 2009 
Møtedag  Tid  Uke Utvalg 
Onsdag 26. august Kl. 16.30 

Kl. 19.00 
35 Formannskap 

Hovedutvalg 
Onsdag 23. september Kl. 16.30 

Kl. 19.00 
39 Formannskap 

Kommunestyre 
Onsdag 14. oktober Kl. 16.30 

Kl. 19.00 
42 Formannskap  

Hovedutvalg  
Onsdag 28. oktober Kl. 16.30 

Kl. 19.00 
44 Formannskap (muntlig budsjettpresentasjon) 

Kommunestyre  
Onsdag 11. november Kl. 16.30 

Kl. 19.00 
46 Formannskap (budsjett 1. gang) 

Hovedutvalg (budsjettuttalelse) 
Onsdag 25. november Kl. 16.30 

Kl. 19.00 
48 Formannskap (budsjettinnstilling) 

Kommunestyre 
Onsdag 9. desember Kl. 09.00 50 Kommunestyre (budsjettvedtak) 

 
 

           Vedlegg 1, opprinnelig innstilling. 
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MØTEPLAN FOR FORMANNSKAP, KOMMUNESTYRE, OG  
HOVEDUTVALG 2009 (kun retningsgivende for hovedutvalgene) 
 

1. halvår 2009 
 
Møtedag  Tid  Uke Utvalg 
Onsdag 14. januar Kl. 16.30 

Kl. 19.00 
3 Formannskap 

Hovedutvalg 
Onsdag 28. januar Kl. 16.30 

Kl. 19.00 
5 Formannskap 

Kommunestyret 
Onsdag 11. februar Kl. 16.30 

Kl. 19.00 
7 Formannskap 

Hovedutvalg 
Onsdag 4. mars Kl. 16.30 

Kl. 19.00 
10 Formannskap 

Kommunestyret 
Onsdag 18. mars Kl. 16.30 

Kl. 19.00 
12 Formannskap 

Hovedutvalg 
Onsdag 15. april Kl. 16.30 

Kl. 19.00 
16 Formannskap 

Kommunestyret 
Onsdag 29. april Kl. 16.30 

Kl. 19.00 
18 Formannskap 

Hovedutvalg 
Onsdag 13. mai Kl. 16.30 

Kl. 19.00 
20 Formannskap 

Kommunestyret 
Onsdag 3. juni Kl. 16.30 

Kl. 19.00 
23 Formannskap 

Hovedutvalg 
Onsdag 17. juni Kl. 16.30 

Kl. 19.00 
25 Formannskap 

Kommunestyret 
 
 

2. halvår 2009 
Møtedag  Tid  Uke Utvalg 
Onsdag 26. august Kl. 16.30 

Kl. 19.00 
35 Formannskap 

Hovedutvalg 
Onsdag 23. september Kl. 16.30 

Kl. 19.00 
39 Formannskap 

Kommunestyret 
Onsdag 14. oktober Kl. 16.30 

Kl. 19.00 
42 Formannskap  

Hovedutvalg  
Onsdag 28. oktober Kl. 16.30 

Kl. 19.00 
44 Formannskap (muntlig budsjettpresentasjon) 

Kommunestyret  
Onsdag 11. november Kl. 16.30 

Kl. 19.00 
46 Formannskap (budsjett 1. gang) 

Hovedutvalg (budsjettuttalelse) 
Onsdag 25. november Kl. 16.30 

Kl. 19.00 
48 Formannskap (budsjettinnstilling) 

Kommunestyret 
Onsdag 9. desember Kl. 09.00 50 Kommunestyre (budsjettvedtak) 
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Vedlegg 2 

Kalender for år 2009 
januar  februar  mars 

Uke ma ti on to fr lø sø  

 1            1  2  3  4  

 2   5  6  7  8  9 10 11  

 3  12 13 14 15 16 17 18  

 4  19 20 21 22 23 24 25  

 5  26 27 28 29 30 31  

 

Uke ma ti on to fr lø sø 

 5                     1 

 6   2  3  4  5  6  7  8 

 7   9 10 11 12 13 14 15 

 8  16 17 18 19 20 21 22 

 9  23 24 25 26 27 28  

 

Uke ma ti on to fr lø sø 

 9                     1 

10   2  3  4  5  6  7  8 

11   9 10 11 12 13 14 15 

12  16 17 18 19 20 21 22 

13  23 24 25 26 27 28 29 

14  30 31  

4:   11:   18:   26:     3:   9:   16:   25:     4:   11:   18:   26:    

 

april  mai  juni 

Uke ma ti on to fr lø sø  

14         1  2  3  4  5  

15   6  7  8  9 10 11 12  

16  13 14 15 16 17 18 19  

17  20 21 22 23 24 25 26  

18  27 28 29 30  

 

Uke ma ti on to fr lø sø 

18               1  2  3 

19   4  5  6  7  8  9 10 

20  11 12 13 14 15 16 17 

21  18 19 20 21 22 23 24 

22  25 26 27 28 29 30 31 

 

Uke ma ti on to fr lø sø 

23   1  2  3  4  5  6  7 

24   8  9 10 11 12 13 14 

25  15 16 17 18 19 20 21 

26  22 23 24 25 26 27 28 

27  29 30  

2:   9:   17:   25:     1:   9:   17:   24:   31:     7:   16:   22:   29:    

 

juli  august  september 

Uke ma ti on to fr lø sø  

27         1  2  3  4  5  

28   6  7  8  9 10 11 12  

29  13 14 15 16 17 18 19  

30  20 21 22 23 24 25 26  

31  27 28 29 30 31  

 

Uke ma ti on to fr lø sø 

31                  1  2 

32   3  4  5  6  7  8  9 

33  10 11 12 13 14 15 16 

34  17 18 19 20 21 22 23 

35  24 25 26 27 28 29 30 

36  31  

 

Uke ma ti on to fr lø sø 

36      1  2  3  4  5  6 

37   7  8  9 10 11 12 13 

38  14 15 16 17 18 19 20 

39  21 22 23 24 25 26 27 

40  28 29 30  

7:   15:   22:   29:     6:   13:   20:   27:     4:   12:   18:   26:    

 

oktober  november  desember 

Uke ma ti on to fr lø sø  

40            1  2  3  4  

41   5  6  7  8  9 10 11  

42  12 13 14 15 16 17 18  

43  19 20 21 22 23 24 25  

44  26 27 28 29 30 31  

 

Uke ma ti on to fr lø sø 

44                     1 

45   2  3  4  5  6  7  8 

46   9 10 11 12 13 14 15 

47  16 17 18 19 20 21 22 

48  23 24 25 26 27 28 29 

49  30  

 

Uke ma ti on to fr lø sø 

49      1  2  3  4  5  6 

50   7  8  9 10 11 12 13 

51  14 15 16 17 18 19 20 

52  21 22 23 24 25 26 27 

53  28 29 30 31  

4:   11:   18:   26:     2:   9:   16:   24:     2:   9:   16:   24:   31:    

 

Helligdager, høytidsdager og andre merkedager 

1. jan nyttårsdag 

22. feb fastelavn 

5. apr palmesøndag 

9. apr skjærtorsdag 

10. apr langfredag 

    

13. apr 2. påskedag 

1. mai offentlig høytidsdag 

8. mai frigjøringsdag 1945 

17. mai grunnlovsdag 

21. mai Kristi Himmelfartsdag 

    

1. jun 2. pinsedag 

24. des julaften 

25. des 1. juledag 

26. des 2. juledag 

31. des nyttårsaften  
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12. apr 1. påskedag  31. mai 1. pinsedag   

 
Vedlegg 3 

 
 


