
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 12/2263-2 

                                             Offentlig versjon    (F-sak 64/12 er fjernet)                 
PROTOKOLL        

 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Formannskapet Ås kulturhus, Lille sal 26.09.2012 

 
Fra F-sak: 62/12  Fra kl.: 18.30 
Til F-sak: 69/12 Til kl.: 20.30 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
 

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

Møtende varamedlemmer:  
 

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, økonomisjef Emil Schmidt, 
service- og kommunikasjonssjef Andreas Brodahl og  
flyktningkonsulent Robabeh Afshari. 
 

Diverse merknader:  
Til dagsorden: Ved møtets start ble sak 65/12 ble vedtatt utsatt til neste møte. 
 

 
Godkjent 01.10.2012 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 

F-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 

 
 
62/12 12/1412 145 &14  
TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2012  
 
63/12 12/1407 153  
BUDSJETTREGULERINGER 2. TERTIAL 2012  
 
64/12 12/2184 570 &41 Offl. § 23 
ANBUD PÅ KOMMUNAL TJENESTEPENSJON - TILDELINGSKRITERIER  
 
65/12 11/3255 145 &30  
BARNEHAGEBEHOVSPLAN 2012-2016  
 
66/12 11/857 F30  
BOSETTING AV FLYKTNINGER  2011-2013 - TILLEGGSOPPLYSNINGER 
 
67/12 12/2216 026 &14  
EIERMELDING - ÅS KOMMUNE 2012-2015  
 
68/12 12/1776 D35 &46  
OPPGRADERING AV BORGGÅRDEN - FULLFINANSIERING  
 
69/12 12/1531 X03  
 TV-AKSJONEN 2012 - AMNESTY INTERNATIONAL.  
 
 
 

INFORMASJON FRA RÅDMANNEN 26.09.2012 
Handlingsprogram med økonomiplan 2013 – 2016 ble drøftet. 

 
 

REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 26.09.2012 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
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MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 26.09.2012 

-orientering fra ordfører og eventuelt 

 

 
1. Nasjonal refleksdag 18. oktober 2012.  

 
Trygg Trafikk har utfordret ordfører til å være skytshelgen for kommunens 
innbyggere ved – ikledd englevinger - å dele ut reflekser til voksne 
forbipasserende mellom kl. 7.00 og 9.00. Formannskapets medlemmer er 
velkommen til å bidra med refleksutdelingen – uten englevinger. 
 
 

2. Kommunestyrets julemiddag 2012 - onsdag 12. desember kl. 19.00 
 
Tradisjonelt holder kommunestyret julemiddag samme kveld som heldagsmøtet 
de årene det ikke har vært kommunestyrevalg. Følgende har vært invitert: 
kommunestyrets faste medlemmer og møtende vara, hovedutvalgenes 
medlemmer, ledergruppa og politisk sekretariat. Middagen ble i 2008 og 2009 
holdt på Moer og i 2010 på Studentsamskipnaden. 
Det ønskes deltakere til festkomiteen. 
Jorunn Nakken (V) og Ivar Ekanger (A) sa seg villige til å være festkomité med 
Vibeke Berggård som sekretær. 
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F-sak 62/12  

TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2012  
 

Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 

Formannskapets behandling 26.09.2012: 
Evt. spørsmål/kommentarer kan sendes rådmannen på e-post 
trine.christensen@as.kommune.no for skriftlig besvarelse før saken behandles i 
kommunestyret. 

 

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 

Formannskapets innstilling 26.09.2012: 
2. tertialrapport 2012 tas til orientering. 
 
 
  

F-sak 63/12  

BUDSJETTREGULERINGER 2. TERTIAL 2012  
 

Rådmannens innstilling: 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.  
 

Formannskapets behandling 26.09.2012: 
Evt. spørsmål/kommentarer kan sendes rådmannen på e-post 
trine.christensen@as.kommune.no for skriftlig besvarelse før saken behandles i 
kommunestyret . 
 
Ordfører orienterte om administrasjonsutvalgets behandling og innstilling. 
 
Ivar Ekanger (A) fremmet følgende forslag: Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Johan Alnes (A) stilte følgende spørsmål til rådmannen som fikk tilslutning fra 
formannskapet: Se under vedtaket. 

 

Votering: Ap’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 

 

Formannskapets vedtak 26.09.2012: 
Rådmannen legger frem endret innstilling til budsjettregulering for kommunestyret 
som ikke inneholder forslag om bruk av økt skatteinntekt på 1 mill. kr. og økt 
avkastning e-verksmidler på 2 mill. (jf. tabell 1 s. 16). 
 
Nytt saldert budsjettforslag kan fremmes direkte for kommunestyret. 
 

Spørsmål til rådmannen som følger saken til kommunestyret:  
Gangvei til Kjærnes var budsjettert med 4.648’ kr, mens regningen kom på 7.853’ kr. 
Hvordan kan merforbruket på 3.205’ kr skyldes en misforståelse? Opplysninger om 
hvilke rutiner som har sviktet gis i et skriftlig svar når ny budsjettregulering fremmes 
på nytt. 

mailto:trine.christensen@as.kommune.no
mailto:trine.christensen@as.kommune.no
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F-sak 64/12     Unntatt offentlighet, jf. offl. § 23, 3. ledd. 

ANBUD PÅ KOMMUNAL TJENESTEPENSJON - TILDELINGSKRITERIER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

F-sak 65/12  

BARNEHAGEBEHOVSPLAN 2012-2016  
 

Rådmannens innstilling: 
«Barnehagebehovsplan for Ås kommune 2012-2016» godkjennes med følgende 
innstilling og rekkefølge: 
 

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. Rustadskogen barnehage utvides til en 5 avdelings barnehage  
med ca.100 plasser. Dette gjøres når befolkningsprognosene viser at det er 
behov for nye plasser i Sentralområdet. 
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6. Sagalund barnehage utvides til en 5 avdelings barnehage med  
    ca.100 plasser dersom man får få kjøpt tilleggstomt av grunneier.  

Dette gjøres når befolkningsprognosen viser at det er behov for nye plasser 
i Sentralområdet. 

 

Formannskapets behandling 26.09.2012: 
Arne Hillestad (FrP) fremmet ved møtets start forslag om at saken utsettes til etter at 
hovedutvalg for oppvekst og kultur har behandlet saken. 

 

Votering: FrP’s utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Formannskapets vedtak 26.09.2012: 
Saken utsettes til etter at hovedutvalg for oppvekst og kultur har behandlet saken. 
 
  

F-sak 66/12  

BOSETTING AV FLYKTNINGER  2011-2013 

TILLEGGSOPPLYSNINGER 

 

Rådmannens innstilling: 
Ås kommune bosetter 50 personer i perioden 2011-2013, hvor av 28 personer vil 
være bosatt innen utgangen av 2012 og resterende 22 personer beregnes til 
bosetting i 2013 og tilleggsanmodning for 2012-2013. 

 

Formannskapets behandling 26.09.2012: 
Gro Haug (H) fremmet følgende forslag: 
Det skal ikke bosettes flere flyktninger utover de 28 som allerede er vedtatt bosatt. 
Når Ås kommune har et godt apparat for bosetting og integrering av flyktninger kan 
saken tas opp til behandling på nytt. 
 
Ivar Ekanger (A) fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling: 
Tilsvarer formannskapets vedtak. 

 

Votering:  
Ap’s forslag ble vedtatt 6-3 (2H, FrP) ved alternativ votering mot H’s forslag. 

 

Formannskapets vedtak 26.09.2012: 
Med utgangspunkt i vedtatte planer for bosetting i 2012 og IMDI’s tilleggsanmodning 
for 2012-2013 bosetter Ås kommune 50 personer i perioden 2011-2013, hvor 28 
personer vil være bosatt innen utgangen av 2012 og resterende 22 personer 
beregnes til bosetting i 2013.  
 
 
  

F-sak 67/12  

EIERMELDING - ÅS KOMMUNE 2012-2015  
 

Rådmannens innstilling: 
1. Eiermeldingen for Ås kommune 2012-2015 vedtas. 
2. Meldingen rulleres ved utløp av kommunestyreperioden. 
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Formannskapets behandling 26.09.2012: 
Arne Hillestad (A) fremmet utsettelsesforslag for å få bedre tid til forberedelser. 

 

Votering: FrP’s utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Formannskapets vedtak 26.09.2012: 
Saken utsettes for å få bedre tid til forberedelser. 
 
 
  

F-sak 68/12  

OPPGRADERING AV BORGGÅRDEN - FULLFINANSIERING  
 

Rådmannens innstilling: 
Arbeidet med oppgradering av borggården settes i gang snarest etter at anbud er 
innhentet og entreprenør valgt. 
Arbeidet fullfinansieres med å overføre midler slik: 
Fra kto 023040.6800.333.0683 
Til kto 023040.6800.335.0669 

 

Formannskapets behandling 26.09.2012: 
Rådmannen endret sin innstilling slik at den lyder: 
Tilsvarer formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Votering: Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig tiltrådt 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret 26.09.2012: 
1. Arbeidet med oppgradering av borggården settes i gang snarest etter at anbud er 

innhentet og entreprenør valgt. 
2. Arbeidet holdes innenfor en totalramme på 5 mill. 
3. Arbeidet fullfinansieres med å overføre midler slik: 

Fra  kto 023040.6800.333.0683 Infrastruktur Ås sentrum 
Til   kto 023040.6800.335.0669 Borggården Kulturhuset 

 
 
  

F-sak 69/12  

 TV-AKSJONEN 2012 - AMNESTY INTERNATIONAL.  
 

Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets vedtak. 

 

Formannskapets behandling 26.09.2012: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Formannskapets vedtak 26.09.2012: 
1. Ås kommune bevilger kr 1,75 per innbygger, totalt kr 30 250, til TV-aksjonen 

Amnesty International 2012. 
2. Beløpet kr 30 250 belastes konto 149090.1100 Øvrige bevilgninger. 
 


