
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 12/104-2 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 18.01.2012 
 
Fra F-sak:  1/12 Fra kl.: 18.30 
Til F-sak: 7/12 Til kl.: 20.35 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A:     Ivar Ekanger 
 
Møtende medlemmer:  
A:     Johan Alnes 
V:  Jorunn Nakken 
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,  
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:  
Meldingssakene ble behandlet til slutt. 
 
 
Godkjent 23.01.2012  av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 
F-sak Saksnr. Arkivkode 
Tittel 
 
1/12 08/2047 140  
KOMMUNEDELPLAN FOR VINTERBRO - AVSLUTNING AV SAKEN  
 
2/12 11/4138 Q60 &13  
GODS OG LOGISTIKK I OSLOREGIONEN - HØRINGSUTTALELSE 
 
3/12 11/857 F30  
BOSETTING AV FLYKTNINGER 2012   
 
4/12 12/23 C30 &02  
KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - SØKNAD TIL KULTURSKOLEN  
 
5/12 07/1791 X43  
SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM FORLIKSRÅDSMEDLEM RESTEN AV 
PERIODEN 2008-2012 - HILDEGUNN SANDVIK.  
NYVALG AV ET MEDLEM OG EN VARA PGA SLETTING 
 
6/12 11/4154 033  
SØKNAD OM FRITAK SOM MEDLEM AV TAKSTNEMNDA  
- PER EIVIND KILLINGMO. NYVALG 
 
7/12 11/3129 033  
FORSLAG PÅ KANDIDATER TIL OPPNEVNING AV NYE STYRER FOR 
HELSEFORETAKENE I HELSE SØR-ØST MED FUNKSJONSTID FRA 2012 - 2014  
 

 
ORIENTERINGSSAK I FORMANNSKAPET 18.01.2012 

 
• Kommunedelplan for E 18 – Anbefalt trase  

Orientering ble gitt av Statens vegvesen v/planleggingsleder Elin Bustnes 
Amundsen m.fl. 

 
 

INFORMASJON FRA RÅDMANNEN 18.01.2012 
 

1. Orientering om status i arbeidet med oppfølging av klimaplanen ble utsatt til neste 
møte. 
 

2. Folkehelseprofil 2012 for Ås datert januar 2012 ble delt ut. Rådmannen orienterte 
enkelte punkter. Det vil bli lagt frem for drøfting i alle hovedutvalgene 16.02.2012 
sammen med et notat. 

 
3. Eierskapsmelding for Ås kommune vil bli lagt frem som sak. 
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4. Budsjettoppfølging. Kriterier for å revidere opp budsjett, jf. F 23.11.11 
meldingssak 1. 

 
Økonomisjef Schmidt orienterte om Ås kommunes reglementer for økonomi-
forvaltning og fullmakter for budsjettendringer. I henhold til Ås kommunes 
reglement har rådmannen ansvar for å sørge for en god forvaltning og effektiv 
bruk av kommunens økonomiske ressurser. Rådmannen har myndighet til å 
fordele følgende budsjettmidler avsatt på tilleggsbevilgningskonto: 
 
• Midler avsatt til lønnsjusteringer fordeles i henhold til vedtak 
• Midler avsatt til pensjonsordninger 
• Midler avsatt til vikarutgifter/sykepengeinntekter 

 
Videre har rådmannen myndighet til å: 
 
• foreta budsjettendringer på driftsbudsjettet innenfor en kontogruppe og 

funksjon som ikke endrer aggregert budsjett 
• foreta budsjettendringer mellom kontogrupper på samme funksjon 

(tjenesteområde) og innenfor samme etat for inntil 500.000 kroner pr. år 
 
Rådmannen har videredelegert til enhetslederne å foreta budsjettendringer 
mellom kontogrupper på samme funksjon (tjenesteområde) og innenfor 
avdelingens budsjett for inntil 500.000 kroner pr. år.  
 
Følgende forhold kan medføre at det blir et regnskapsmessig merforbruk på 
kontogruppe kjøp av varer og tjenester: 
 
Bruk av sykerefusjoner til innleie av vikarer (føres på kontogruppe kjøp av varer 
og tjenester) medfører merforbruk på ca. 1 mill. kr på kontogruppe kjøp av varer 
og tjenester. Videre medfører føring av moms på kontogruppe kjøp av varer og 
tjenester til et merforbruk på noe over 3 mill. kr. Dette merforbruket dekkes med 
tilsvarende merinntekt på kontogruppe 72 Momskomp.inntekter. Enhetenes 
disponering av tidligere års mindreforbruk medfører også merforbruk på 
kontogruppe kjøp av varer og tjenester. 
 
Mange enheter mottar også ikke budsjetterte refusjoner gjennom året med krav til 
motytelse. Årsaken til at dette ikke var budsjettert kan være at det knytter seg til et 
søknadspliktig tilskudd som man ikke vet på forhånd om man får tilskudd på. 
Bjørnebekk asylmottak har eksempelvis et merforbuk på kjøp av varer og 
tjenester knyttet til ekstra vakthold på grunn av sikkerhetsmessige årsaker som 
det i etterkant er mottatt refusjon for av UDI. Beløpet på dette alene utgjør 1,2 
mill. kr.  
 
Noen midler er også øremerkede midler avsatt på fond. Rustad skole mottok i 
2010 1,2 mill. kr til et prosjekt for brukerstyrt personlig lese- og skriveopplæring. I 
2011 er det brukt 155 000 kr av disse midlene. Dette bidrar også til merforbruk. 
 
Enheter som har merforbruk uten inndekning må dekke dette opp gjennom 
overføring av underskuddet til neste år. 
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Ordfører bemerket følgende: 
Rådmannen har ikke fullmakt til å påføre kommunen utgifter det ikke er dekning 
for i revidert budsjett, selv ikke om det kan henvises til besparelse andre steder i 
budsjettet, jf. kommuneloven § 47.  

 
5. Eie/leieprosjektet. Økonomisjefen orienterte. Det vil bli lagt frem sak på neste 

formannskapsmøte. 
 

 
REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 18.01.2012 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 18.01.2012 
-orientering fra ordfører og eventuelt 

 
1. Minnesmerke over ofre for 22. juli 2011 – utsendt via e-post 16.01.2012. 

Formannskapets behandling:  
Formannskapet er positive forutsatt at pårørende samtykker. 
 

2. Søknad om 5000 kr i støtte til FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling – avslått. 
 
3. Oppfølging av brev fra Foreningen Norden, datert 17.06.2011, vedr. 

Minnesmerket for de falne under andre verdenskrig i Ås, jfr. meldingssak nr 4 i f-
møte 22.06.2011. 

 
4. Leie av lokaler til Nordby eldresenter forlenges på nåværende vilkår til 

01.02.2016. 
  
5. Frokostmøte 1. mars 2012 mellom Atle Sommerfeldt, ny biskop i Borg, og 

ordførere og rådmenn i Follo. 
 
6. Dekning av kursutgifter for to medlemmer av eldrerådet til kurset ”Eldrerådet i 

arbeid”.  Totalt beløp ca. 4.800 kroner. 
 
7. Invitasjon til Kommunekreditts kommunekonferanse i Trondheim 8. og 9. mars 

2012. Interesserte melder tilbake til Vibeke Berggård eller ordfører Johan Alnes 
snarest. 

  
8. Ås kommunes folkehelseprofil 2012 – se informasjon fra rådmannen pkt. 2. 
  
9. Idedugnad om utvikling av Ås sentrum fredag 27. januar kl. 9.30 – 14.00 i Ås 

rådhus, Store sal. 
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F-sak 1/12  
KOMMUNEDELPLAN FOR VINTERBRO - AVSLUTNING AV SAKEN  
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Formannskapets behandling 18.01.2012: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 18.01.2012: 
Arbeidet med kommunedelplan for Vinterbro avsluttes og vurderes gjenopptatt når 
Regional plan for areal og transport i Akershus og Oslo er vedtatt. 
 
 
  
F-sak 2/12  
GODS OG LOGISTIKK I OSLOREGIONEN - HØRINGSUTTALELSE 
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Formannskapets behandling 18.01.2012: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 18.01.2012: 
1. Godstrafikk er tradisjonelt gitt liten oppmerksomhet i transportplanlegging. 

Formannskapet er derfor meget godt fornøyd med at Samarbeidsalliansen for 
Osloregionen nå fokuserer så sterkt på godstransport og har framskaffet grundig 
informasjon med tiltaksforslag for denne delen av transportsektoren. Dette er 
særlig viktig for Follo som sammen med Østfold er den største 
godstransportkorridoren i Norge. Formannskapet slutter seg til de overordnede 
mål for utvikling av gods og logistikk i Osloregionen med hovedvekt på en 
bærekraftig utvikling med mer gods fra vei til båt og bane, samt en effektiv, 
miljøvennlig og trafikksikker varedistribusjon.  

 
2. Formannskapet slutter seg i hovedsak til de kortsiktige/langsiktige strategiene og 

oppfølgingen av disse, herunder etablering av tre gods- og logistikknutepunktene 
lokalisert til Follo/Østfold, Gardermoenområdet og Buskerud/Vestfold. Det 
mangler imidlertid strategier for å følge opp den siste av de fem foreslåtte 
overordnede målene hva gjelder utvikling av transportårer for gods med minst 
mulig negative virkninger for lokalsamfunn. For eksempel må strategier for 
støyproblemer fra økt godstransport på eksisterende jernbanenett innarbeides.    

 
3. Formannskapet mener det er nødvendig med en finansiell løsning til infrastruktur 

og terminalanlegg der stat og fylkeskommune har et klart gjennomføringsansvar. 
Jernbaneutbyggingen må forseres og det må tas spesielt hensyn til 
godsframføring på bane. Forbindelsen på tvers av Oslofjorden må også 
forbedres. 
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4. Formannskapet er enig i at Vestby (Deliområdet) kan være en aktuell lokalisering 
for det sydlige gods- og terminalknutepunktet slik strategien foreslår. Dette vil 
kreve grundige, lokale prosesser der fordeler og ulemper gjennomgås.  

 
5. Potensialet for å få gods fra vei til bane er særlig stort i transportkorridoren 

mellom Oslo og Europa dvs. gjennom Follo og Østfold. En viktig forutsetning for å 
få dette til er økt jernbanekapasitet i korridoren, noe Follobanen vil bidra til. 
Østfoldbanen går stedvis gjennom tettbygde strøk og mellom Oslo og Ski 
gjennom et sammenhengende boligområde. Kommunene planlegger for en 
kraftig vekst og boligfortetting langs Østfoldbanen i tråd med nasjonale og 
regionale føringer.  Økt godstransport på Østfoldbanen vil gi store støyproblemer 
for svært mange mennesker og vanskeliggjøre ønsket boligfortetting. Follobanen 
må derfor bygges for godstransport og Bryndiagonalen må realiseres samtidig 
med Follobanen. Østfoldbanen må gjennomgås mhp framtidige 
støykonsekvenser og tiltak må gjennomføres.       

 
6. Strategien bør brukes aktivt i lokal planlegging. Samarbeidsalliansen for 

Osloregionen må påvirke overordnede myndigheter gjennom innspill til NTP-
prosessene, samt i det videre utredningsarbeidet og på andre arenaer der 
alliansen er i kontakt med statlige myndigheter. 

 
 
  
F-sak 3/12  
BOSETTING AV FLYKTNINGER 2012   
 
Rådmannens innstilling: 
Kommunen imøtekommer anmodningen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
om bosetting av 10 personer i 2012. 
 
Formannskapets behandling 18.01.2012: 
Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Forutsetningen er at personene kan skaffes tilfredsstillende bolig.  
 
Votering: Rådmannens innstilling med FrP's tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Formannskapets vedtak 18.01.2012: 
Kommunen imøtekommer anmodningen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
om bosetting av 10 personer i 2012. Forutsetningen er at personene kan skaffes 
tilfredsstillende bolig 
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F-sak 4/12  
KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - SØKNAD TIL KULTURSKOLEN  
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Formannskapets behandling 18.01.2012: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 18.01.2012: 

1. Vedtak fattet 02.01.2012 av rektor ved Kulturskolen opprettholdes: “Søknad om 
instrumentalplass med individuelle spilletimer avslås.”  

2.  Klager kan fortsette å spille i Big Ås Band så lenge plassen er ledig.  
 
Begrunnelse: 
Det er ikke hjemmel i retningslinjene til å gi klager individuelle spilletimer fordi klager 
ikke spiller eller ønsker å spille i korpset.  
 
 
  
F-sak 5/12  
SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM FORLIKSRÅDSMEDLEM RESTEN AV 
PERIODEN 2008-2012 - HILDEGUNN SANDVIK.  
NYVALG AV ET MEDLEM OG EN VARA PGA SLETTING 
 
Ordførers innstilling: 
1. Hildegunn Sandvik fritas fra sitt verv som medlem av forliksrådet f.o.m. 

01.04.2011 og ut perioden. 
2. Som nytt medlem av forliksrådet på plass 3 velges:   
3. Som nytt varamedlem i forliksrådet på plass 3 velges:  
 
Formannskapets behandling 18.01.2012: 
Det ble fremmet følgende forslag om kandidater, jf. innstillingens pkt. 2 og 3: 
Johan Alnes (A): 
2. Marit Fjermedal 
3. Ida Heddeland Brørs 
 
Gro Haug (H): 
2. Rubina Mushtaq 
3. Monika Langfeldt Fjell 
 
Votering:  
Rubina Mushtaq som medlem og Marit Fjermedal som nytt varamedlem ble 
enstemmig valgt. 
 
Formannskapets innstilling 18.01.2012: 
1. Hildegunn Sandvik fritas fra sitt verv som medlem av forliksrådet f.o.m. 

01.04.2011 og ut perioden. 
2. Som nytt medlem av forliksrådet på plass 3 velges:  Rubina Mushtaq 
3. Som nytt varamedlem i forliksrådet på plass 3 velges: Marit Fjermedal 
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F-sak 6/12  
SØKNAD OM FRITAK SOM MEDLEM AV TAKSTNEMNDA  
- PER EIVIND KILLINGMO. NYVALG 
 
Ordførers innstilling: 
Per Eivind Killingmo (Sp) fritas fra verv som medlem av takstnemnda. 
Som nytt medlem velges:    
 
Formannskapets behandling 18.01.2012: 
Marianne Røed (Sp) fremmet forslag om Svend Kvarme som nytt medlem. 
 
Votering: Sp’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets vedtak 18.01.2012: 
Per Eivind Killingmo (Sp) fritas fra verv som medlem av takstnemnda. 
Som nytt medlem velges:   Svend Kvarme 
 
 
  
F-sak 7/12  
FORSLAG PÅ KANDIDATER TIL OPPNEVNING AV NYE STYRER FOR 
HELSEFORETAKENE I HELSE SØR-ØST MED FUNKSJONSTID FRA 
 2012 - 2014  
 
Ordførers innstilling: 
Følgende kandidater foreslås til oppnevning av nye styrer i helseforetakene i Helse 
Sør-Øst: 
 
Formannskapets behandling 18.01.2012: 
Marianne Røed (Sp) foreslo Odd Vangen 
Gro Haug (H) og Jorunn Nakken (V) foreslo Kari Nässelqvist Solberg 
Johan Alnes (A) foreslo Einride Berg 
 
Votering: De foreslåtte kandidater ble enstemmig valgt som kandidater. 
 
Formannskapets vedtak 18.01.2012: 
Følgende kandidater foreslås til oppnevning av nye styrer i helseforetakene i Helse 
Sør-Øst: 
• Odd Vangen 
• Kari Nässelqvist Solberg 
• Einride Berg 
 
 
  


