
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 

 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Formannskapet Ås rådhus, Store sal 22.08.2007 
 
FRA SAKSNR:  37/07 FRA KL: 16.30 
TIL SAKSNR: 40/07 TIL KL: 19.00 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
SV:  Pål Vedeld 
Frp:   Arne Hillestad 
 
Møtende medlemmer:  
A:      Johan Alnes, Anne Odenmarck, Kjell Westengen 
H:      Dag Guttormsen 
Sp:  Ellen Syrstad 
V:  Jorunn Nakken 
KrF:  Grete Grindal Patil 
 
Møtende varamedlemmer:  
SV:  Ingunn Ramsfjell Taksdal 
Frp:   Torill Horgen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Per A. Kierulf, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
teknisk sjef Arnt Øybekk, helse- og sosialsjef Berith Trobe Dahlgren,  
plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud, økonomisjef Mikal Johansen  
og planlegger Vidar Valvik. 
  
Diverse merknader:  
Til dagsorden: Møtet var flyttet til Store sal. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 
Informasjonssakene, politiske saker, meldingssaker. 
 
 
Godkjent 29.08.07 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Ellen Syrstad. 
 
Underskrifter: 

_____________________             _____________________ 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
37/07 07/1761  
STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FOLLO  
 
38/07 07/1567  
BOSETTING AV FLYKTNINGER 2008-2010  
 
39/07 07/1486  
TV-AKSJONEN 2007 -  "SAMMEN FOR BARN"  
 
40/07 07/1798 (Offl §5a/Fvl § 13) 
KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM STARTLÅN  
 
 
 

ORIENTERINGSSAKER: 
 
• ORIENTERING OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FOLLO  

v/Tore Tidemann, ordfører i Enebakk, som har ledet planarbeidet. 
 
• ORIENTERING OM KOMMUNEDELPLAN VINTERBRO  

- FRAMDRIFT OG FØRINGER  v/ P. Hanevold, Steen og Strøm.  
 
• ORIENTERING FRA RÅDMANNEN 22.08.07 v/Per A. Kierulf:  

 
1. Fylkesmannens initiativ til økt bredbåndsdekning, jf. notat av 10.08.07 som var trykt i 

innkallingen, lnr. 11097/07. Rådmannen redegjorde nærmere og kommer tilbake med ny 
orientering i tråd med drøftelsene. 

 
2. Dialogmøte med kommunestyret 05.09.07. Forslag til program var sendt formannskapets 

medlemmer på e-post 22.08.07. Tilbakemeldinger kan sendes rådmannen innen 28.08.07. 
 
3. Åslund. Rådmannen orienterte om status vedr. utleie som ser ut til å bli uaktuelt og om det 

pågående arbeidet med prosess for salg. 
 
4. Fysioterapisaken. KS-advokaten har vurdert Sivilombudsmannens uttalelse. Vurderingen 

vil bli presentert i neste formannskapsmøte. 
 
5. Konsesjonssøknad – fjernvarme. Ås Senterparti v/Kjell Thirud har sendt to brev av 

17.08.07, henholdsvis til ordfører og til Norges vassdrags og energidirektorat (NVE). 
Ordfører har videresendt brevene til formannskap, gruppeledere m.fl. i e-post 21.08.07. 
Rådmannen delte ut kart av 11.07.07 i formannskapet som viser hvilke områder som 
berøres. Se meldingssak 1 under. 
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REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 22.08.07 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 22.08.07 
-orientering fra ordfører og eventuelt 

 
1. Konsesjonssøknad – fjernvarme, fortsatt, jf. orientering fra rådmannen pkt. 5. 

Formannskapet uttrykte ønske om en del avklaringer som tas opp i Senterpartiets brev, 
bl.a. i forhold til habilitet og selvkost/kommersiell drift.  
Formannskapet konkluderte med at høringsfristen ikke søkes forlenget.  
 

2. Ordfører orienterte om møte med Follo Futura 31.08.07 vedr. evt. etablering av gjenbruks-
verksted og butikk i Ås, jf. brev av 04.07.07 fra ordfører, lnr. 9485/07. Dette er en 
oppfølging av kommunestyrets vedtak i K-sak 44/06 vedr. årsmelding 2005 Follo Ren. 

 
3. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007. 

Valgstyret og stemmestyrenes ledere og nestledere innkalles til orientering og gjennom-
gang av valget 06.09.07 kl. 16.30 i Ås rådhus, Lille sal. Møtet/kurset er åpent for med-
lemmer, varamedlemmer og andre interesserte. Til stede fra administrasjonen er Thora 
Bakka og fagansvarlig Vidar Sørensen. Det er innvilget tre fritak fra stemmestyrene. 
Det vil bli sendt brev til alle oppnevnte i stemmestyrene med orientering om valggjennom-
føringen, reviderte oversikter m.m.  
 

4. Rådmannen har søkt permisjon m. lønn for å gjennomføre lederutdannelse ved 
Handelshøyskolen BI. Det omfatter 3 samlinger i 2007 og 2 i 2008. Søknaden ble 
enstemmig innvilget. 

 
5. KS’ Folkevalgtprogram datert 29.06.07 er sendt formannskapet m.fl. i e-post 18.07.07 av 

ordfører. Gruppelederne vil bli innkalt til forberedende møter.  
 
6. Follo Rens årsmelding 2006 er lagt i hyllene 22.08.07. 
 
7. SL’s forringelse av busstilbudet. Kjell Westengen (A) foreslo at kommunen sender et brev 

om dette, og formannskapet ga enstemmig sin tilslutning. 
 
8. Arbeidsmarkedstall: Per 31.07.07 hadde vi 125 helt ledige i Ås. Det utgjør 1,6 % av 

arbeidsstyrken. 
 
9. Skatteinngangen per 31.07.07 viste en økning på 6,3 %. SFE-midlene per 31.07.07 var på  

kr 192 686 000, dvs. en verdistigning på 3,4 %. 
 
10. Ordfører orienterte om forhandlinger i forbindelse med ny leieavtale for større lokaler i 

Sagavn. 3 for kirkekontoret. Det er aktuelt å leie hele huset. 
 
11. Etter spørsmål fra Dag Guttormsen (H) orienterte rådmannen kort om at brannvakt-

ordningen ved Åsgård skole er kortsiktig og at sykehjemsflyttingen går som planlagt.   
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12. Spillemidler på kr 1 000 000 er tildelt Nordby idrettsplass kunstgress m/lys, jf. brev av 

26.06.07 fra Akershus fylkeskommune, lnr. 10446/07. 
 
13. Formannskapet ga politiske signaler vedr en henvendelse fra rådmannen i e-post av 

22.08.07, videresendt formannskapet, gruppeledere m.fl. av ordfører. Rådmannen fikk 
enstemmig fullmakt til å løse saken. 
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Utv.sak nr. 37/07  
STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FOLLO  
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
Formannskapets behandling 22.08.2007: 
Før behandlingen av saken ga leder av planarbeidet, ordfører Tore Tidemann i Enebakk, en 
orientering. 
 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 22.08.2007: 
1. Ås kommune slutter seg til hovedtrekkene i Strategisk Næringsplan for Follo. 

Follorådet ved ordførermøtet gis i oppdrag å oppneve et programstyre med sekretariat som 
skal stå for gjennomføringen av planen. Innenfor gitte rammer utarbeider programstyret 
årlige handlingsprogram som godkjennes av Follorådet. 

2. Det opprettes et SNP-fond som en del av Folloråds-kontingenten, der kommunene over en 
periode på 4 år bidrar med kr. 10 pr/ innbygger pr. år for gjennomføring av planen.  

 
 
  
Utv.sak nr. 38/07  
BOSETTING AV FLYKTNINGER 2008-2010  
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune inngår avtale med Staten om bosetting av 30 personer i perioden 2008-2010, 

betinget av at Fjellveien 10 renoveres som gjennomgangsbolig for flyktninger. Dersom 
Fjellveien 10 ikke renoveres til flyktningeboliger tas saken opptil ny vurdering. 

2. I tillegg til de kommunale boligene som disponeres, øremerkes inntil 5 små leiligheter til 
bosetting av flyktninger. 

 
Formannskapets behandling 22.08.2007: 
Anne Odenmarck (A) fremmet følgende forslag om endring i rådmannens innstilling: 
Punkt 1: Det settes punktum etter ”2010”. 
Nytt punkt 3: Formannskapet ber om sak om flyktningeguider eller lignende. 
 
Votering: Rådmannens innstilling med Ap’s endring og tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 22.08.2007: 
1. Ås kommune inngår avtale med Staten om bosetting av 30 personer i perioden 2008-2010. 
2. I tillegg til de kommunale boligene som disponeres, øremerkes inntil 5 små leiligheter til 

bosetting av flyktninger. 
3. Formannskapet ber om sak om flyktningeguider eller lignende. 
 
 



Side 6 av 6 

  
Utv.sak nr. 39/07  
TV-AKSJONEN 2007 -  "SAMMEN FOR BARN"  
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Formannskapets behandling 22.08.2007: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 22.08.2007: 
1. Ås kommune bevilger kr. 1,50 per innbygger, totalt kr. 22 482,- til TV-aksjonen 2007 – 

”Sammen for barn”. 
2. Beløpet kr. 22.482,- belastes konto 112020.1100.100 diverse utgiftsdekning, og finansieres 

ved å redusere konto 149090.1100.100 øvrige bevillinger med tilsvarende beløp. 
 
 
  
Utv.sak nr. 40/07 (Offl § 5a/ Fvl § 13) 
KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM STARTLÅN  
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Formannskapets behandling 22.08.2007: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 22.08.2007: 
Ås kommune opprettholder eiendomssjefens vedtak av 07.08.07. Klagen på avslag på søknad 
om startlån, tas ikke til følge.  
Avslaget begrunnes med at søkeren ikke er bosatt i Ås og heller ikke har tilstrekkelig tidligere 
botid i kommunen, jf. retningslinjenes pkt. 2, første avsnitt. De særskilte familiemessige 
forhold som påberopes, gir ikke tilstrekkelig grunnlag for dispensasjon. 
 
 


