
 

 

Ås kommune  

  

 

MØTEPROTOKOLL 

Kommunestyre 
 
Møtetid: 20.11.2013 kl. 18.40 – 19.20  
Sted: Ås kulturhus, Store sal  
 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 32 av 33. 
 
Møtende medlemmer: 
Johan Alnes (Ap), Anne Odenmarck (Ap), Ivar Ekanger (Ap), Ina Rangønes Libak 
(Ap), Laila P. Nordsveen (Ap), Joar Solberg (Ap), Tommy Skar (Ap), Tone Holm 
Dagsvold (Ap), Ola Nordal (Ap), Gro Haug (H), Egil A. Ørbeck (H), Sverre Strand 
Teigen (H), Rubina Mushtaq (H), Hilde Kristin Marås (H), Dag Guttormsen (H), Arne 
Hillestad (FrP), Torill Horgen (FrP), Kjetil Barfelt (FrP), Terje Michaelsen (FrP), 
Jorunn Nakken (V), Olav Østerås (V), Marianne Røed (Sp), Odd Rønningen (Sp), 
Annett Hegen Michelsen (Sp), Saroj Pal (SV), Hege Opedal (SV), Roberto Puente 
Corral (SV), Morten Lillemo (KrF), Øystein Westerhagen Milwang (MDG) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Bonsak Hammeraas (Ap) møtte for Marius Hojem Borge (Ap),  
Håkon Ystehede (H) møtte for Ida Elisabeth Krogstad (H),  
Stein Ekhaugen (H) møtte for Jan Ove Rikheim (H) 
 
Forfall: 
Inger Skjervold Rosenfeld (V) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Trine Christensen, møtesekretær Jeanette Karlsen, teknisk sjef Arnt 
Øybekk, helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, oppvekst- og kultursjef Ellen 
Benestad, økonomisjef Emil Schmidt 
 
Diverse merknader: 
Ingen. 
 
 
Møteprotokoll godkjent 21.11.2013 
 
 
 
Johan Alnes 
Ordfører 

Marianne Røed 
Varaordfører 
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Informasjon fra ordfører: 

  Kommunestyrets heldagsmøte 
Kommunestyrets heldagsmøte holdes onsdag 11. desember med 
møtestart kl. 09.00 i Ås kulturhus, Store sal. Forfall må meldes så tidlig 
som mulig slik at vara kan innkalles i god tid. 
 

  Kommunestyrets julemiddag 
Kommunestyret bes sette av tid til kommunestyrets julemiddag etter 
heldagsmøte 11. desember kl. 19.00 i Lille sal og Lille salong.  
Invitasjon kommer senere, og sendes til kommunestyrets faste 
medlemmer og møtende vara, hovedutvalgets medlemmer, ledergruppa 
og politisk sekretariat. 
 

  Follomøte 26. november 2013 (alle formannskap i Follo) 
Påminnelse om Follomøte tirsdag 26. november, kl. 17.00-21.00 på Thon 
Hotell Ski. Det serveres pizza fra kl. 16.00. 
Eventuell forfall meldes i Ås kommune som innkaller vara, 
politisk.sekretariat@as.kommune.no / 64 96 20 00. 
 

 
 

Referatsak: 

1/13 Møteplan for formannskap og kommunestyre 2014 
Ble tatt til orientering. 

 
  

mailto:politisk.sekretariat@as.kommune.no
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Saker til behandling: 

K-71/13 
Justert forslag kommunal kjøregodtgjørelse 
 
Formannskaps innstilling 06.11.2013: 
- Kommunal kjøregodtgjørelse settes til 1 kr fra 1.1.2014. 
- Den kommunale kjøregodtgjørelsen gjelder ansatte som gjennom skriftlig avtale 

er avhengig av å bruke egen bil brukerrettet tjeneste.  
- Tiltaket innarbeides i handlingsprogram 2014-17. 
 
Kommunestyres behandling 20.11.2013: 
Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende forslag som tillegg til strekpunkt 1: 
I tillegg til statens satser gis en kommunal kjøregodtgjørelse på 1 kr (…) 
 
Votering: (32 stemmer) 
Formannskapets innstilling med FrPs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyres vedtak 20.11.2013: 
- I tillegg til statens satser gis en kommunal kjøregodtgjørelse på 1 kr fra 1.1.2014. 
- Den kommunale kjøregodtgjørelsen gjelder ansatte som gjennom skriftlig avtale 

er avhengig av å bruke egen bil brukerrettet tjeneste.  
- Tiltaket innarbeides i handlingsprogram 2014-17. 
 
 
 
 

K-72/13 
Sammenslåing av legater og stiftelser i Ås kommune 
 
Formannskaps innstilling 06.11.2013: 
Under forutsetning av at det ikke mottas merknader, jf. pkt. 3, gir kommunestyret sin 
tilslutning til følgende: 
 
1. Legater og stiftelser som fremgår av oversikt pr. 31.12.2012 (vedlegg 1), slås 

sammen til 2 stiftelser: 
a. Ås kommunes stiftelse for utdanningsformål,  

tidligere M&H. Hoxmarks legat, Anders M. Brækkes legat,  
og Haakon & Marthe Smebøhls legat. 

b. Ås kommunes stiftelse for helse- og omsorgsformål,  
tidligere Enkefru Karen Hoxmarks legat, Anton Nordbys legat,  
Hans Burums legat, Aslak Aschehougs legat, Grethe Økerns legat,  
og H&A. Gaavims legat. 

 
2. Vedtekter godkjennes jf. utkast til vedtekter for de 2 nye stiftelsene:  

a. Vedtekter for Ås kommunes stiftelse for utdanningsformål (vedlegg 2) 
b. Vedtekter for Ås kommunes stiftelse for helse- og omsorgsformål 

(vedlegg3) 
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3. Saken om sammenslåing av de aktuelle legatene og stiftelsene legges ut på 
offentlig høring i lokalpressen og på kommunens nettside. 
Saken sendes samtidig på høring til styrer i eksisterende legater som 
sammenslåingen gjelder. Høringsfrist settes til 6 uker. 

 
4. Dersom det ikke kommer merknader til sammenslåingsforslag med vedtekter, 

oversendes saken til Lotteri- og stiftelsestilsynet for endelig godkjenning. 
 
Kommunestyres behandling 20.11.2013: 
Votering: (32 stemmer) 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyres vedtak 20.11.2013: 
Under forutsetning av at det ikke mottas merknader, jf. pkt. 3, gir kommunestyret sin 
tilslutning til følgende: 
 
1. Legater og stiftelser som fremgår av oversikt pr. 31.12.2012 (vedlegg 1), slås 

sammen til 2 stiftelser: 
a. Ås kommunes stiftelse for utdanningsformål,  

tidligere M&H. Hoxmarks legat, Anders M. Brækkes legat,  
og Haakon & Marthe Smebøhls legat. 

b. Ås kommunes stiftelse for helse- og omsorgsformål,  
tidligere Enkefru Karen Hoxmarks legat, Anton Nordbys legat,  
Hans Burums legat, Aslak Aschehougs legat, Grethe Økerns legat,  
og H&A. Gaavims legat. 

 
2. Vedtekter godkjennes jf. utkast til vedtekter for de 2 nye stiftelsene:  

a. Vedtekter for Ås kommunes stiftelse for utdanningsformål (vedlegg 2) 
b. Vedtekter for Ås kommunes stiftelse for helse- og omsorgsformål 

(vedlegg3) 
 
3. Saken om sammenslåing av de aktuelle legatene og stiftelsene legges ut på 

offentlig høring i lokalpressen og på kommunens nettside. 
Saken sendes samtidig på høring til styrer i eksisterende legater som 
sammenslåingen gjelder. Høringsfrist settes til 6 uker. 

 
4. Dersom det ikke kommer merknader til sammenslåingsforslag med vedtekter, 

oversendes saken til Lotteri- og stiftelsestilsynet for endelig godkjenning. 
 
 
 
 

K-73/13 
Ny "Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer i Ås 
kommune" 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 07.11.2013:: 
Revidert «Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer i Ås kommune», datert 
21.10.2013, vedtas med følgende endringer:  
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§ 7.3 Endres ved at det legges til «på tross av pålegg». Ordlyden blir da: 
For eiendommer hvor vannmåler ikke er installert på tross av pålegg,  
fastsettes vannforbruket…(…) 

§ 7.7 endres til: 
Eiendommer tilknyttet avløp men ikke vann, betaler årsavgift etter målt 
vannforbruk fra egen vannkilde. Dette betyr at det skal være montert vannmåler 
på egen vannkilde. Denne vannmåler avleses på vanlig måte.  

§ 9-2 endres til: 
Ved manglende avlesing av vannmåler og innsending av målerstand, faktureres 
a konto-beløp basert på siste års forbruk.  

 
Hvis siste års forbruk er ukjent, faktureres a konto-beløp basert på stipulert 
forbruk jf. § 7-3. 

§ 10.3 endres ved at leddet om stipulering strykes, slik at ordlyden blir som følger: 
Dersom avlesning av vannmåler ikke utføres til bestemt tid og/eller dersom data 
ikke innmeldes til kommunen, kan kommunen velge å foreta…(…).  

 
Forskriften gjøres gjeldende fra 01.01.2014. 
 
Kommunestyres behandling 20.11.2013: 
Votering: (32 stemmer) 
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyres vedtak 20.11.2013: 
Revidert «Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer i Ås kommune», datert 
21.10.2013, vedtas med følgende endringer:  
 
§ 7.3 endres ved at det legges til «på tross av pålegg». Ordlyden blir da: 

For eiendommer hvor vannmåler ikke er installert på tross av pålegg,  
fastsettes vannforbruket…(…) 

§ 7.7 endres til: 
Eiendommer tilknyttet avløp men ikke vann, betaler årsavgift etter målt 
vannforbruk fra egen vannkilde. Dette betyr at det skal være montert vannmåler 
på egen vannkilde. Denne vannmåler avleses på vanlig måte.  

§ 9-2 endres til: 
Ved manglende avlesing av vannmåler og innsending av målerstand, faktureres 
a konto-beløp basert på siste års forbruk.  

 
Hvis siste års forbruk er ukjent, faktureres a konto-beløp basert på stipulert 
forbruk jf. § 7-3. 

 
§ 10.3 endres ved at leddet om stipulering strykes, slik at ordlyden blir som følger: 

Dersom avlesning av vannmåler ikke utføres til bestemt tid og/eller dersom data 
ikke innmeldes til kommunen, kan kommunen velge å foreta…(…).  

 
Forskriften gjøres gjeldende fra 01.01.2014. 
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K-74/13 
Etablering av ungdomsråd - forslag til endring i Ås kommunes 
reglement 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Ungdomsråd i Ås kommune etableres januar 2014. 

2. Ungdomsråd i Ås kommune opprettes etter modell av eldrerådet i Ås 

kommune. 

3. Rådet skal ha følgende sammensetning:  

- 1 representant fra elevrådet ved Ås ungdomsskole.  

- 1 representant blant elevene ved Ås ungdomsskole.  

- 1 representant fra elevrådet ved Nordbytun ungdomsskole.  

- 1 representant blant elevene ved Nordbytun ungdomsskole.  

- 1 representant fra elevrådet ved Ås videregående skole. Personen må være 

bosatt i Ås kommune. 

- 2 ungdommer som representerer lag og foreninger, ungdomsklubbene, 

uorganisert ungdom og/eller andre kan søke Hovedutvalg for oppvekst- og kultur 

(HOK) om plass i ungdomsrådet. HOK oppnevner blant de søkende 2 

representanter. 

4. Det velges en politisk representant fra HOK som blir ungdomsrådets 

kontaktledd til det politiske miljøet.  

5. Innstillingens punkt 2 og 4 medfører en endring av reglementet for Ås 

kommune. Reglementet endres i tråd med vedlegg 1. 

 
Kommunestyres behandling 20.11.2013: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 

 Pkt. 2 strykes 

 Pkt. 5 endres til: Innstillingens punkt 4 medfører (…) 

 Nytt pkt.: Møtegodtgjørelse settes til kr 200 per møte. 

 Nytt pkt.: Utvalgets medlemmer disponerer iPad som leveres tilbake til kommunen 
når medlemmet slutter. 

 
Votering: (32 stemmer) 
Rådmannens innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
Hs forslag kulepkt. 1 ble enstemmig vedtatt ved alternativ votering mot rådmannens 
innstilling pkt. 2. 
Rådmannens innstilling pkt. 3 og 4 ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling pkt. 5 med Hs forslag kulepkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 
Hs forslag kulepkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 
Hs forslag kulepkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyres vedtak 20.11.2013: 
1. Ungdomsråd i Ås kommune etableres januar 2014. 
2. Rådet skal ha følgende sammensetning:  

- 1 representant fra elevrådet ved Ås ungdomsskole.  
- 1 representant blant elevene ved Ås ungdomsskole.  
- 1 representant fra elevrådet ved Nordbytun ungdomsskole.  
- 1 representant blant elevene ved Nordbytun ungdomsskole.  

http://www.as.kommune.no/reglementer.4652485-136266.html
http://www.as.kommune.no/reglementer.4652485-136266.html
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- 1 representant fra elevrådet ved Ås videregående skole. Personen må være 
bosatt i Ås kommune. 

- 2 ungdommer som representerer lag og foreninger, ungdomsklubbene, 
uorganisert ungdom og/eller andre kan søke Hovedutvalg for oppvekst- og 
kultur (HOK) om plass i ungdomsrådet. HOK oppnevner blant de søkende 2 
representanter. 

3. Det velges en politisk representant fra HOK som blir ungdomsrådets kontaktledd 
til det politiske miljøet.  

4. Innstillingens punkt 4 medfører en endring av reglementet for Ås kommune. 
Reglementet endres i tråd med vedlegg 1. 

5. Møtegodtgjørelse settes til kr 200 per møte. 
6. Utvalgets medlemmer disponerer iPad som leveres tilbake til kommunen når 

medlemmet slutter. 
 
 
 
 

K-75/13 
Videreføring av samarbeidsavtale -  
Aktivt oppsøkende behandlingsteam i Follo - ACT team 
 
Formannskaps innstilling 23.10.2013: 
1. Ås kommune inngår samarbeid med Ahus/Follo DPS og andre aktuelle 

Follokommuner om videreføring av ACT-team. Ås kommunes deltagelse er 
betinget av at minst 3 av de øvrige kommunene også deltar. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å undertegne endelig samarbeidsavtale. 
3. Ås kommunes andel av utgiftene, i størrelsesorden kr 421 900,- pr år, økningen 

på kr. 163 800,- pr. år søkes innpasset i ordinært budsjett fra 1.1.2014. 
4. Hovedutvalget imøteser sluttevaluering høsten 2014. 
 
Kommunestyres behandling 20.11.2013: 
Etter signaler fra kommunestyrets fremmet ordfører følgende tilleggsforslag til 
formannskapets innstilling pkt. 3: Tallene sjekkes. 
 
Votering: (32 stemmer) 
Formannskapets innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 

 pkt. 2 ble nedstemt 31-1 (1MDG) 
 pkt. 3 med ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 
 pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyres vedtak 20.11.2013: 
1. Ås kommune inngår samarbeid med Ahus/Follo DPS og andre aktuelle 

Follokommuner om videreføring av ACT-team. Ås kommunes deltagelse er 
betinget av at minst 3 av de øvrige kommunene også deltar. 

2. Ås kommunes andel av utgiftene, i størrelsesorden kr 421 900,- pr år, økningen 
på kr. 163 800,- pr. år søkes innpasset i ordinært budsjett fra 1.1.2014. Tallene 
sjekkes. 

3. Hovedutvalget imøteser sluttevaluering høsten 2014. 
  

http://www.as.kommune.no/reglementer.4652485-136266.html
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Vedlegg 
K-74/13  
Etablering av ungdomsråd - forslag til endring i Ås kommunes reglement 
 

 
Det som er kursivert er ikke tenkt inn i reglementet, kun en forklaring. 

ÅS KOMMUNES REGLEMENTER 
(Forslag til tre endringer i reglementet) 

Endring 1: 

7 Faste utvalgs oppgaver, ansvar og myndighet  
(reglementenes s. 14) 

7.1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 

7.1.1. Utvalgets oppgaver og ansvar 

 

Utvalget skal ha ansvar for: 

(Nytt kulepunkt) 

 Det skal velges en representant fra utvalget som skal delta på møtene i 

ungdomsrådet. Denne representanten blir ungdomsrådets kontaktledd til det 

politiske miljøet. 

 

Endring 2: 

7.9 Ungdomsrådet  
(reglementenes s. 26. Forslag til nytt underpunkt 7.9. Underpunkt 7.10 blir Kommunalt råd for 

funksjonshemmede, og 7.11 blir Ad hoc utvalg) 

Oppgaver og ansvar 

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for kommunen. 

Rådet skal ha til behandling alle saker som angår levekårene for barn og unge. 

Ungdomsrådet skal alltid ha anledning til å uttale seg om 

 Tiltak og planer i helse- og sosialsektoren som vedrører barn og unge. 

 Saker med særlig interesse for barn og unge; for eksempel saker som gjelder 

kommunens felles planer og retningslinjer for skole, kommunens 

kommunikasjonsplaner og kulturelle tiltak.  

 Alle kommunale tiltak som gjelder barn og unge. 

 

Årsmelding 

Ungdomsrådet skal hvert år utarbeide en årsmelding om rådets virksomhet og som 

legges frem for kommunestyret i marsmøtet til orientering. Årsmeldingen bør 

inneholde blant annet: 
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 Oversikt over rådets medlemmer. 

 Antall møter og saker. 

 Oversikt over saker fra kommunen til uttalelse og i hvilken utstrekning rådets 

uttalelser er blitt tatt hensyn til. 

 Oversikt over saker som har kommet fra andre og saker som rådet selv har 

tatt opp. 

 Samarbeid med andre ungdomsråd. 

 

Endring 3: 

Kapittel 8. Ordførerens oppgaver, ansvar og myndighet  
(reglementenes s. 28) 

8.1 Ordførerens oppgaver og ansvar 

Siste setning i 8.1 strykes fra reglementet;  

Ordfører skal være Ungdomsrådets kontaktledd til det politiske miljøet, jf. K-sak 7/06 

 


