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PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 27.02.2008 
 
FRA SAKSNR:  10/08 FRA KL: 19.00 
TIL SAKSNR: 16/08 TIL KL: 21.30 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33. 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
FrP:   Ove Haslie, Stein Johannessen 
SV:    Karsten Hauken 
Sp:    Ann-Karin Sneis 
V:      Kjell Ivar Brynildsen 
KrF:  Morten Lillemo 
 
Møtende medlemmer:  
A:      Johan Alnes, Anne Odenmarck, Ivar Ekanger, Eli Kolstad, Bjørn Bråte  
          Wenche Jahrmann, Einride Berg, Joar Solberg, Morten Petterson, Marija Tomac  
H:      Egil Ørbeck, Hilde Kristin Eide Marås, Gro Haug, Ole Fredrik Nordby, Beathe Lille 
FrP:   Arne Hillestad, Torill Horgen, Veronica Green  
Sp:     Marianne Røed, Odd Rønningen, Annett Hegén Michelsen 
SV:    Håvard Steinsholt, Saroj Pal, Hanne Marit Gran 
V:      Jorunn Nakken, Trine Hvoslef-Eide  
KrF:  Hanna de Presno 
 
Møtende varamedlemmer:  
FrP:  Oluf Berentsen, Lene Arildsen 
SV:   Frode Gundersen 
Sp:    Leif Sundheim 
V:     Ivar M. Sæveraas 
KrF: Toger Gillebo 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Per A. Kierulf, formannskapssekretær Annette Grimnes, teknisk sjef Arnt Øybekk, 
plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud, planrådgiver Vidar Valvik, helse- og sosialsjef Berith 
Trobe Dahlgren, avdelingssjef for sosial og barnevern Torill Skage Sørlie. 
 
Diverse merknader:  
Dialogmøtet – kommunedelplan for Vinterbro om konsekvensutredninger for energi, trafikk, 
handel og kulturminner ble utsatt til neste kommunestyremøte 09.04.08 kl. 19.00-20.00. 
Godkjent 29.02.08 av: Ordfører Johan Alnes (A) og varaordfører Marianne Røed (Sp) 
 
Underskrifter: 

          .............................  ..................................... 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
10/08 08/195  
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPPORT 2007  
 
11/08 08/191  
RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL FOR ÅS KOMMUNE  
 
12/08 05/2605  
SØKNAD OM ENDRING I KOMMUNAL GARANTI  
- HAUGTUSSA STEINERBARNEHAGE  
 
13/08 08/185  
SAMARBEID MELLOM FOLLOKOMMUNENE OG AKER UNIVERSITETSSYKEHUS 
STYRING AV FOLLO LEGEVAKT 
 
14/08 07/2898  
NY ARBEIDS- OG VELFERDSREFORM - SAMORDNING AV KOMMUNALE 
TJENESTER MED NAV-KONTORET 
 
15/08 05/3247  
R-236 - REGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE VED STRANDENGVEIEN  
 
16/08 08/306  
OMLEGGING AV HOVEDLEDNING FOR VANN VED RIISJORDET FINANSIERING 
 

 
REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRET 27.02.08: 
Referatsakene ble tatt til orientering.  
 
Orientering om Follo Ren: 
Styreleder Jorunn Nakken, daglig leder Monica Iveland Railo og ordfører i Frogn kommune 
Thore Vestby orienterte om nye satsinger for gjenvinning av avfall i Follo Ren. Brosjyren om 
kretsløp Follo ble delt ut.  
 
Presentasjon av Ås landbrukslag: 
Kari Wetlesen presenterte utarbeidet informasjonsmateriell til lokalpolitikere om landbruket 
og jordbruksoppgjøret til våren. Brosjyre med informasjon om norsk landbruk ble delt ut i 
møtet. Dette er en oppfølging av en politikerundersøkelse som Norges Bondelag gjennomførte  
våren 2007. 
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Utv.sak nr. 10/08  
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPPORT 2007  
 
Kontrollutvalgets innstilling : Tilsvarer kommunestyrets vedtak.  
 
Kommunestyrets behandling 27.02.2008: 
Egil Ørbeck(H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Ås kommunestyre ber ordfører om å følge opp at administrasjonen effektuerer 
kommunestyrets vedtak 55/07 senest innen mai 2008. 
 
Votering: 
Høyres forslag ble nedstemt 28-5(H) 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 27.02.2008: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2007 til orientering.  
 
  
Utv.sak nr. 11/08  
RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL FOR ÅS KOMMUNE  
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak.  
 
Kommunestyrets behandling 27.02.2008: 
Jorunn Nakken(V) stilte spørsmål om habilitet. Kommunestyret fant alle representantene  
habile til å behandle saken.  
 
Votering: Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 27.02.2008: 
1. Kommunens representanter i selskaper bes, der dette er påkrevet, ta opp forslag i 
selskapenes organer som sikrer at arbeidet skjer i tråd med de aktuelle virksomhetslover og 
at informasjonen fra selskapene til eierkommunene blir tilfredsstillende. 

 
2. Kommunene og selskapene må i fellesskap utvikle rutiner som sikrer at      
eierne/kommunestyrene i en tidlig fase kan påvirke rammene for selskapenes planer og 
budsjetter. 

 
3. Kommunestyret ønsker å videreutvikle sin eierstrategi for selskapene gjennom å etablere 
en ordning med en årlig eierskapsmelding som behandles av kommunestyret.  

 
4. Både kommunens representanter i selskapene, andre folkevalgte og administrasjonen gis 
regelmessig opplæring på dette området. 

 
5. Det etableres et arkiv som omfatter helhetlig informasjon om de selskapene som 
kommunen har eierinteresser i. 
 

6. Rådmannen bes følge opp vedtakene ovenfor. 
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7. Kommunestyret tar forøvrig rapportens anbefalinger til etterretning.   
 
 
  
Utv.sak nr. 12/08  
SØKNAD OM ENDRING I KOMMUNAL GARANTI  
- HAUGTUSSA STEINERBARNEHAGE  
 
Formannskapets innstilling 13.02.2008: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak.  
 
Kommunestyrets behandling 27.02.2008: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 27.02.2008: 
1. Haugtussa Steinerbarnehage gis kommunal garanti pålydende inntil 16 mill kroner. 
Tilsagnet gis som simpel garanti. 

2. Garantibeløpet reduseres i takt med årlige nedbetalinger av lånet – maks 33 år. Det kan gis 
inntil 3 års avdragsfrihet. 

3. Garantibeløpet reduseres med 1,3 mill kroner i 2010. 
 
  
Utv.sak nr. 13/08  
SAMARBEID MELLOM FOLLOKOMMUNENE OG AKER 
UNIVERSITETSSYKEHUS STYRING AV FOLLO LEGEVAKT 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 13.02.2008: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak.  
 
Kommunestyrets behandling 27.02.2008: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 27.02.2008: 
1. Vedlagte forslag til rammeavtale og ytelsesspesifikasjon for samarbeid  
mellom Aker Universitetssykehus gjennomføres fra 01.06.08 eller så snart det praktisk lar 
seg gjennomføre. 

2. Styre og representantskap for dagens legevakt gis fullmakt til å på Follokommunenes 
vegne å treffe nødvendige beslutninger for å gjennomføre virksomhetsoverdragelsen og å 
avvikle dagens Follo legevakt IKS når den nye legevakten er operativ.  

3. Rådmennene i deltagerkommunene gis fullmakt til å utpeke ett medlem hver til 
Samarbeidsrådet og ett medlem hver til Kvalitetsutvalget. 

4. Ordførermøtet gis fullmakt til å foreta evt. mindre endringer i avtalen, dersom det blir 
nødvendig, etter kommunestyrenes behandling av saken. 

 
 
 
 
  
Utv.sak nr. 14/08  
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NY ARBEIDS- OG VELFERDSREFORM - SAMORDNING AV KOMMUNALE 
TJENESTER MED NAV-KONTORET 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 13.02.2008: 
1. Ved opprettelsen av NAV-kontor i Ås kommune samordnes de tjenester som i dag er lagt 
til enhet sosial og barnevern med:  
a) Økonomisk sosialhjelp (Lov om sosiale tjenester kap. 5) 
b) Opplysning, råd og veiledning, inkludert økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning (Lov 
om sosiale tjenester §4-1) 

c) Frivillig/tvungen forvaltning av inntekt 
d) Rustiltak (Lov om sosiale tjenester kap 6) 
e) Praktisk bistand og opplæring til personer med rusmisbruksproblemer og ungdom med 
behov for oppfølging etter avsluttet barneverntiltak (Lov om sosiale tjenester § 4-2a) 

f) Individuell plan (Lov om sosiale tjenester § 4-3a) 
g) Hjelp til bolig (Lov om sosiale tjenester §§3-4 og 4-5)   
h) Arbeidstreningsgruppen 
i) Oppfølging av støttekontakter 
j) Barneverntjenesten med de oppgaver som er lagt til tjenesten i dag.  
      

2. Ramme for lønnsnivå for lederstillinger fastsettes av forhandlingsutvalget. Fylkesdirektør, 
NAV-Akershus, og rådmannen i Ås som får fullmakt av administrasjonsutvalget, ansetter 
og fremforhandler lønn til leder av NAV Ås.  

 
3. Det utarbeides prosesser som ivaretar samarbeidet mellom NAV kontoret og øvrige 
kommunale tjenester som er viktige samarbeidspartnere. 

 
KrF’s forslag som følger saken: 
Før saken fremlegges kommunestyret, ber KrF om at det fremlegges vurdering for alternativ 
plassering av barnevernstjenesten, herunder vurderer samlokalisering med helsestasjonen eller 
nærmere tilknytning til oppvekst og kultur.  
 
Kommunestyrets behandling 27.02.2008: 
Hanna de Presno(KrF) fremmet følgende forslag: 
Hovedutvalgets innstilling pkt. 1j tas ut. 
 
Flertallet av partiene ville at rådmannen skulle utrede ytterligere behovet for å integrere 
barnevernstjenesten i NAV, jf.tidligere innlevert forslag fra KrF, før dette punktet tas opp til 
realitetsbehandling. Samtidig fikk rådmannen fullmakt av kommunestyret til å inngå kontrakt 
med gårdeier som sikrer at vi får plass til barnevernstjenesten i de nye kontorlokalene selv om 
barnevernstjenesten ikke overføres til NAV. 
 
Votering: 
Hovedutvalgets innstilling pkt. 1e, g, h og i ble vedtatt 28-5(FrP)  
KrF’s forslag ble vedtatt 17-16(8A, 4Sp,4SV) 
Hovedutvalgets innstilling pkt. 1a,b,c og f ble enstemmig vedtatt 
Hovedutvalgets innstilling pkt. 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 27.02.2008: 
1. Ved opprettelsen av NAV-kontor i Ås kommune samordnes de tjenester som i dag er lagt 
til enhet sosial og barnevern med:  
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a) Økonomisk sosialhjelp (Lov om sosiale tjenester kap 5) 
b) Opplysning, råd og veiledning, inkludert økonomisk 
rådgivning/gjeldsrådgivning (Lov om sosiale tjenester §4-1) 

c) Frivillig/tvungen forvaltning av inntekt 
d) Rustiltak (Lov om sosiale tjenester kap 6) 
e) Praktisk bistand og opplæring til personer med rusmisbruksproblemer og 
ungdom med behov for oppfølging etter avsluttet barneverntiltak (Lov om 
sosiale tjenester § 4-2a) 

f) Individuell plan (Lov om sosiale tjenester § 4-3a) 
g) Hjelp til bolig (Lov om sosiale tjenester §§3-4 og 4-5)   
h) Arbeidstreningsgruppen 
i) Oppfølging av støttekontakter 

 
2. Ramme for lønnsnivå for lederstillinger fastsettes av forhandlingsutvalget. Fylkesdirektør, 
NAV-Akershus, og rådmannen i Ås som får fullmakt av administrasjonsutvalget, ansetter 
og fremforhandler lønn til leder av NAV Ås.  

 
3. Det utarbeides prosesser som ivaretar samarbeidet mellom NAV kontoret og øvrige 
kommunale tjenester som er viktige samarbeidspartnere. 

 
 
 
Utv.sak nr. 15/08  
R-236 - REGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE VED STRANDENGVEIEN  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 14.02.2008: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak.  
 
Kommunestyrets behandling 27.02.2008: 
Tilleggsnotat datert 27.02.07 fra plan og reguleringssjef Ivar Gudmundsen ble delt ut i møtet. 
Notatet er et tilleggsnotat til notat av 20.02.08 om erstatning / innløsning av friområdet 
 
Arne Hillestad(FrP) fremmet følgende forslag: 
Mattisodden tas ut av planen. 
 
Ole Fredrik Nordby(H) fremmet følgende forslag: 
2. avsnitt i innstillingen fjernes. 
 
Votering: 
FrP’s forslag ble nedstemt 28-5(FrP) 
Høyres forslag ble nedstemt 23-10(5H,5FrP) 
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Kommunestyrets vedtak 27.02.2008: 
Alternativ 1: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 27-1, vedtar Ås kommunestyre reguleringsplan med 
reguleringsbestemmelser for et område ved Strandengveien som vist på reguleringskart 1:1000 
datert 26.01.07, revidert 22.11.07 med reguleringsbestemmelser, revidert 22.11.07. 
 
Det innføres en rekkefølgebestemmelse der ingen nye boliger godkjennes bygd før gang- og 
sykkelvei er etablert langs hele Kjærnesveien. 
 
  
Utv.sak nr. 16/08  
OMLEGGING AV HOVEDLEDNING FOR VANN VED RIISJORDET 
FINANSIERING 
 
Formannskapets innstilling:  
Tilsvarer kommunestyrets vedtak.  
Kommunestyrets behandling 27.02.2008: 
 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 27.02.2008: 
1. Omlegging av hovedvannledning ved Riisjordet foretas i løpet av 1.halvår 2008 i trase    
    som vist på oversiktskart datert 02.01.2008 
2. Utgifter til omlegging – inntil 3,0 mill.kr – finansieres med bruk av fondsmidler på   
    vannsektoren. 
 
 
 
  
 


