
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 11.06.2008 
 
FRA SAKSNR:  51/08 FRA KL: 16.30 
TIL SAKSNR: 57/08 TIL KL: 18.40 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
H:      Gro Haug 
V:  Jorunn Nakken 
 
Møtende medlemmer:  
A:      Johan Alnes, Ivar Ekanger, Eli Kolstad  
H:      Egil Ørbeck 
FrP: Arne Hillestad 
Sp:  Marianne Røed  
SV:  Hanne Marit Gran 
 
Møtende varamedlemmer:  
FrP:   Torill Horgen 
V:  Kjell Ivar Brynildsen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Per A. Kierulf, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud, teknisk sjef Arnt Øybekk,  
oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, økonomisjef Mikal Johansen og 
service- og kommunikasjonssjef Thora Bakka. 
 
Diverse merknader:  
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 
Informasjon fra rådmannen, sakene 53, 54, 55/08, meldingssak 1, 
sak 52/08, sak 56/08, orienteringssak, sak 51/08 og meldingssaker 2 -3. 
 
Sak 56/08 ble behandlet for lukkede dører. 
 
 
Godkjent 13.06.08 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 
Underskrifter: 

_____________________             _____________________ 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
51/08 08/1077  
ÅS KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2007  
 
52/08 08/1162  
ØKNING AV ADMINISTRATIVE STILLINGSRESSURSER PÅ 
BARNEHAGEOMRÅDET  
 
53/08 08/1251  
UTARBEIDELSE AV HANDLINGSPLAN OG ØKONOMIPLAN 2009-2012  
 
54/08 08/1062  
TILBUD OM KJØP AV TOMT  
 
55/08 07/1079  
DELTAKELSE I DEN INTERNASJONALE KAMPANJEN "COUNTDOWN 2010"  
FOR Å STANSE TAPET AV NATURENS MANGFOLD 
 
56/08 07/2478 Offl§5a/Fvl§13         
FASTLEGEHJEMMEL - NORDBYOMRÅDET  
 
57/08 06/1273  
REGISTRERING AV ÅS KINO SOM KOMMUNAL KINO  
 
 

ORIENTERING FRA RÅDMANNEN 11.06.08 
 

1. Kommuneplan Vinterbro – status. Rådmannen orienterte om at fremdriften må revideres. 
 
2. NAV-kontor. Notat av 05.06.08 vedr. foreløpig orientering om økonomi og prosess knyttet 

til etableringen av NAV-kontor i Moerveien 2, var sendt formannskap og gruppeledere i e-
post 06.06.08 og lagt i hyllene, jf. saknr. 05/2212, lnr. 8910/08. 

 
3. Viltvaktordning, jf. F-sak 43/08, 07.05.08. Rådmannen informerte om avtale. 
 
4. Ås kino. Notat av 02.06.08 vedr. henvendelse fra Ås Filmklubb av 28.05.08 med vedlegg, 

var sendt formannskap og gruppeledere i e-post/lagt i hyllene samme dag. Saken ble fulgt 
opp under meldingssak 1. 

 
5. Brannstasjon – Haug Nordre – leieavtale, jf. F-sak 35/08, 23.04.08. Intensjonsavtale om 

leie av lokaler til brannstasjon er behandlet av SFB i samarbeid med Per-Ove Siggerud, jf. 
e-post 06.06.08 fra konst. brannsjef Ole Bjørn Kaasa på vegne av styreleder. E-posten ble 
videreformidlet formannskapet. 
Rådmannen orienterte om møte i Ås 12.06.08 kl. 13.00 og om at Frogn kommunestyre 
ikke behandler saken før 27.08.08.  
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ORIENTERINGSSAK 11.06.08 

ÅS KOMMUNES PENSJONSUTGIFTER, orientering v/Vidar Pedersen, AON Grieg. 
 
 

REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 11.06.08 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 11.06.08 
-orientering fra ordfører og eventuelt 

 
1. Ås kino, jf. informasjon fra rådmannen pkt. 4. Saken ble behandlet som tilleggssak, se sak 

57/08. 
 
2. Skatteinngangen har økt med 7,1 % ved utgangen av mai. På årsbasis er det budsjettert 

med økning på 6,7 % fra 2008. 
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Utv.sak nr. 51/08  
ÅS KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2007  
 
Rådmannens endrede innstilling: Tilsvarer formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
Formannskapets behandling 11.06.2008: 
Rådmannen endret sin innstilling ved å trekke pkt. 3. 
 
Votering: Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 11.06.2008: 
1) Årsregnskap 2007 for Ås kommune godkjennes. 
2) Udisponert beløp på kr 291.329,25 i investeringsregnskapet føres som inntekt i 2008. 
 
  
Utv.sak nr. 52/08  
ØKNING AV ADMINISTRATIVE STILLINGSRESSURSER PÅ 
BARNEHAGEOMRÅDET  
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 29.05.2008:   
Det opprettes 130% stilling under oppvekst- og kultursjefen innen barnehageområdet. 
Til behandling i formannskapet må rådmannen vise budsjettmessig dekning fra 2009 innenfor 
budsjettområdet. Utkast til stillingsbeskrivelse må følge saken. 
 
Formannskapets behandling 11.06.2008: 
Notat av 06.06.08 vedr. svar på spørsmål m. vedlagte utkast til stillingsbeskrivelser, var sendt 
på e-post til kommunestyret og formannskapet 06.06.08 og lagt i hyllene, jf. lnr. 8994/08. 
 
Johan Alnes (A) fremmet følgende forlag som alternativ til rådmannens innstilling: 
1. Det opprettes 130 % stilling under oppvekst- og kultursjefen innen barnehageområdet 

forutsatt at stillingene kan finansieres av skjønnsmidler/fondsmidler. 
2. Det konstateres at barnehageområdet er overbudsjettert med 30 % stilling i 2008 og 60 % 

stilling fra 2009 som blir å regne som en del av økningen. 
 
Arne Hillestad (FrP) fremmet Gro Haugs (H) forslag i administrasjonsutvalget som et 
fellesforslag fra FrP og H: 
Det fylles opp eksisterende 70% til en 100% stilling under oppvekst- og kultursjefen. 
 
Votering: Ap’s forslag ble tiltrådt 6-3(H, 2 FrP) ved alternativ votering mot fellesforslaget.  
 
Formannskapets innstilling 11.06.2008: 
1. Det opprettes 130 % stilling under oppvekst- og kultursjefen innen barnehageområdet 

forutsatt at stillingene kan finansieres av skjønnsmidler/fondsmidler. 
2. Det konstateres at barnehageområdet er overbudsjettert med 30 % stilling i 2008 og 60 % 

stilling fra 2009 som blir å regne som en del av økningen. 
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Utv.sak nr. 53/08  
UTARBEIDELSE AV HANDLINGSPLAN OG ØKONOMIPLAN 2009-2012  
 
Rådmannens innstilling: 
1. Arbeidet med plan- og budsjettprosessen gjennomføres som beskrevet i saksutredningen.  
2. Det skal søkes å finne alternative innsparinger for følgende beløp i forhold til vedtatt 

økonomiplan:  
 2009:   4,5 mill. kroner 
 2010:   8,3 mill. kroner 
 2011: 10,1 mill. kroner 

3. Det arbeides videre med de innsparingstiltakene som er beskrevet i saksutredningen. 
 
Formannskapets behandling 11.06.2008: 
Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling pkt. 2: 
”alternative innsparinger” endres til ”dekning”. 
 
Votering: Rådmannens innstilling med FrP’s endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 11.06.2008: 
1. Arbeidet med plan- og budsjettprosessen gjennomføres som beskrevet i saksutredningen.  
2. Det skal søkes å finne dekning for følgende beløp i forhold til vedtatt økonomiplan:  
 2009:   4,5 mill. kroner 
 2010:   8,3 mill. kroner 
 2011: 10,1 mill. kroner 
3. Det arbeides videre med de innsparingstiltakene som er beskrevet i saksutredningen. 
 
 
  
Utv.sak nr. 54/08  
TILBUD OM KJØP AV TOMT  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 29.05.08: Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Formannskapets behandling 11.06.2008: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 11.06.2008: 
Ås kommune vedtar ikke å kjøpe tomten gnr. 73 bnr. 309 Gamle Kroervei 2. 
 
  
Utv.sak nr. 55/08  
DELTAKELSE I DEN INTERNASJONALE KAMPANJEN "COUNTDOWN 2010" 
FOR Å STANSE TAPET AV NATURENS MANGFOLD 
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Formannskapets behandling 11.06.2008: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets vedtak 11.06.2008: 
Ås kommune slutter seg til Miljøverndepartementets oppfordring om å undertegne den globale 
kampanjen ”Countdown 2010- erklæringen” for å bidra til å stanse tapet av det biologiske 
mangfoldet. 
 
 
  
Utv.sak nr. 56/08 (Offl§5a/Fvl§13) 
FASTLEGEHJEMMEL - NORDBYOMRÅDET  
 
Til behandling i formannskapet 07.05.08, 28.05.08 og 11.06.08 i hht. mindretallsanke: 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 23.04.2008: 
1. Klagen fra Miroslaw Grela avslås 
2. Hjemmelen tildeles Christos Glavas 
3. Vedtaket gis ikke oppsettende virkning 
 
Begrunnelse: 
Etter en skjønnsmessig vurdering anses Christos Glavas til å ha de beste forutsetningene for å 
kunne bygge opp og drifte en solopraksis som selvstendig næringsdrivende.  
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. 
 
Formannskapets behandling 11.06.2008: 
E-post av 29.05.08 til enhetsleder i Hemnes kommune, lnr. 9128/08, og svar i e-post av 
10.06.08, lnr. 9237/08, ble delt ut i møtet.  
 
Ivar Ekanger (A) fremmet følgende forslag om endret begrunnelse: 
Tilsvarer formannskapets vedtatte begrunnelse. 
 
Votering:  
Hovedutvalgets vedtak av 23.04.08 punkt 1,2 og 3 og Ap’s forslag til begrunnelse ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 11.06.2008: 
1. Klagen fra Miroslaw Grela avslås 
2. Hjemmelen tildeles Christos Glavas 
3. Vedtaket gis ikke oppsettende virkning 
 
Begrunnelse: 
Under klagebehandlingen er det innhentet sammenliknbar og likeartet informasjon om de to 
søkerne. Etter en samlet skjønnsmessig vurdering anses Christos Glavas best skikket til å få 
den ledige hjemmelen.  
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Utv.sak nr. 57/08  
REGISTRERING AV ÅS KINO SOM KOMMUNAL KINO  
 
Saken ble tatt opp i formannskapets møte under punkt 4 og 6 i informasjon fra rådmannen. 
 
Formannskapets behandling 11.06.2008: 
Formannskapet vedtok enstemmig å sette saken på sakskartet. 
 
Notat av 02.06.08 fra rådmannen vedr. henvendelse fra Ås Filmklubb av 28.05.08, jf. lnr. 
8618/08, med vedlagt henvendelse fra Ås Filmklubb ”Forslag om at Ås kommune gjør vedtak 
om å registrere Ås kinoteater som kommunal kino før 15. juni 2008”, var sendt formannskapet 
og gruppeledere i e-post 05.06.08. 
 
Forslag til vedtak med begrunnelse var sendt fra Håvard Steinsholt (SV) til formannskap og 
gruppeledere i e-post av 09.06.08. Formannskapet ble enige om å ta forslaget til votering. 
 
Votering: SV’s forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 11.06.2008: 
1. Formannskapet i Ås ber administrasjonen registrere Ås kino som kommunal kino og 

meddele dette til bransjeorganet FILM & KINO før den 15. juni 2008.  
2. Ås kommune forplikter seg ikke til å sette av midler til drift av en digital kino i Ås. 
3. Formannskapet ber om at digital kino blir et tema i de utredingene som gjøres om 

framtidig bruk av kulturhuset i Ås. 
4. Formannskapet ber administrasjonen forberede en sak for politisk behandling om 

kommunen skal satse på digital kino i god tid før digitaliseringen av de kommunale 
kinoene iverksettes i 2009. 

 
 
  


