
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Formannskapet Moer sykehjem,  04.05.2011 
 1. etasje, møterom 1-3  
 
Fra F-sak:  29/11 Fra kl.: 15.30 
Til F-sak: 30/11 Til kl.: 16.35 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9. 
 
Forfall: 
V:  Jorunn Nakken 
 
Møtende medlemmer:  
A:     Johan Alnes, Ivar Ekanger, Anne Odenmarck 
H:     Egil Ørbeck, Gro Haug 
FrP: Arne Hillestad 
Sp:  Marianne Røed  
SV:  Hanne Marit Gran 
 
Møtende varamedlemmer:  
 
Fra administrasjonen møtte: 
Konst. rådmann Marit Roxrud Leinhardt, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
teknisk sjef Arnt Øybekk, oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad,  
plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud, økonomisjef Emil Schmidt og 
service- og kommunikasjonssjef Andreas Brodahl. 
 
Diverse merknader:  
Møtet var fremskyndet en time pga. påfølgende "Plan- og budsjettkonferanse 2011" 
for formannskap, gruppeledere og hovedutvalg. 
 
 
Godkjent 05.05.2011 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 
F-sak Saksnr. Arkivkode 
Tittel 
 
29/11 10/3089 GB 113/2  
BREIVOLL VURDERING AV LEIEFORHOLD  
 
30/11 11/1484 145 &14  
ÅRSMELDING 2010  
 
 

INFORMASJON FRA RÅDMANNEN 04.05.2011 
1. Notat av 02.05.2011 om "Grenseveien 12 – Orientering om saksbehandling og 

veien videre" var sendt medlemmer og innkalte vara til formannskap, Hovedutvalg 
for teknikk og miljø og Hovedutvalg for oppvekst og kultur på e-post mandag 
02.05.2011, jf. løpenr. 7781/11. 

 
2. Kommunen har levert anbud på Bjørnebekk og Heia asylmottak. 
 
3. Ås kulturhus. Follo distriktsrevisjons brev datert 03.05.2011 ble delt ut på møtet. 

Økonomisjef Emil Schmidt orienterte om momskompensasjonsreglene. 
Rådmannen vil sende ut notat om dette til kommunestyrets behandling av sak om 
Ås kulturhus 25.05.2011. 

 
 

REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 04.05.2011 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
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F-sak 29/11  
BREIVOLL VURDERING AV LEIEFORHOLD  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Alternativ 1 
Ås kommune forlenger avtalen med den Kristelige menighet om leie av Breivoll i 25 
år fra 1.7.2011. Leieavtalen legges fram for formannskapet for godkjenning. 
 
Alternativ 2 
Ås kommune forlenger ikke leiekontrakten med Den kristelige menighet nå. 
 
Formannskapets behandling 04.05.2011: 
Avgjørelsesmyndighet i saken er kommunestyret.  
 
Ivar Ekanger (A) fremmet følgende forslag som alternativ til rådmannens innstilling: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Egil Ørbeck (H) foreslo at innledingen i pkt. 2 i Ap's forslag endres til:  
Rådmannen avklarer snarest… 
 
Votering:   (8 stemmer) 
Ingressen i Ap's forslag ble enstemmig tiltrådt. 
Ap's forslag pkt. 1 enstemmig tiltrådt. 
H's endringsforslag til pkt. 2 i Ap' forslag ble nedstemt 5-3 (2H, FrP) 
Ap's forslag pkt. 2 ble enstemmig tiltrådt. 
Ap's forslag pkt. 3 ble tiltrådt 5-3 (2H, Sp). 
Ap's forslag pkt. 4 ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 04.05.2011: 
Ås kommunes nåværende leieavtale med Den Kristelige Menighet (DKM) utløper 1. 
mai 2013 med opsjon på ytterligere 5 år. Avtalen forlenges deretter med 5 år av 
gangen inntil den sies opp av en av partene. Etter 1. mai 2018 kan hver av partene si 
opp avtalen med 1 års varsel. 
  
Et innbyggerinitiativ i regi av "Stiftelsen Breivoll gård" ved styreleder Rikke Soligard 
har bedt om at kommunen ikke skal inngå/signere ny avtale for noen deler av Breivoll 
gård før tidligst 31.12.2012. Dette forslaget imøtekommes. Stiftelsen kan imidlertid 
selv avklare saken på et tidligere tidspunkt. 
 
1. Innen 31.12.2012 skal "Stiftelsen Breivoll gård" avklare om det finnes andre 

alternativer enn DKM som kan drifte gården og opprettholde de verdier som 
gården representerer. 

2. Innen samme dato avklarer rådmannen med DKM hvilke lokaler ny "låve" vil 
kunne inneholde og hvordan lokalene eventuelt kan komme Ås kommune og 
allmennheten til nytte. 

3. Rådmannen tar initiativ til å avklare mulig sambruk av friarealene med DKM, Den 
norske turistforening, Oslofjordens friluftsråd og eventuelle andre organisasjoner 
om melder sin interesse. 
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4. Rådmannen bes orientere om fremdriften med skilting på Breivoll (etter 
reguleringsplanens bestemmelser) til neste formannskapsmøte 25.05.2011 og det 
minnes i den forbindelse om formannskapets bestilling til rådmannen av 
16.02.2011, punkt 3: Reguleringsplanens bestemmelser om skjøtselsplan og 
skilting må omgående iverksettes".  

 
 
  
F-sak 30/11  
ÅRSMELDING 2010  
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Formannskapets behandling 04.05.2011: 
Spørsmål eller merknader til årsmeldingen sendes rådmannen skriftlig og helst 
samlet fra hvert parti innen 30.05.2011, marit.leinhardt@as.kommune.no.  
Samlet svar sendes med kommunestyrets innkalling i sak om årsmelding. 
 
Votering:   (8 stemmer) 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 04.05.2011: 
Årsmelding 2010 tas til orientering. 
 
 
  


