
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 14.01.2009 
 
FRA SAKSNR:  1/09 FRA KL: 16.30 * 
TIL SAKSNR: 1/09 TIL KL: 19.00 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
 
Møtende medlemmer:  
A:      Johan Alnes, Ivar Ekanger, Eli Kolstad  
H:      Egil Ørbeck, Gro Haug 
FrP: Arne Hillestad 
Sp:  Marianne Røed  
SV:  Hanne Marit Gran 
V:  Jorunn Nakken 
 
Møtende varamedlemmer:  
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Per A. Kierulf, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, teknisk sjef Arnt Øybekk, 
service- og kommunikasjonssjef Thora Bakka, økonomisjef Mikal Johansen  
og plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud. 
 
Diverse merknader:  
Til dagsorden: 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Informasjon fra rådmannen, sak 1/09 og 
meldingssaker. * Før behandling av sak 1/09 ble valgstyrets møte avholdt, kl. 17.45 – 18.00. 
 
 
Godkjent 15.01.09 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 
Underskrifter: 

_____________________             _____________________ 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
1/09 08/2980  
HØRINGSUTTALELSE AV LOVFESTING AV KRISESENTERTILBUDET  
 
 
 

INFORMASJON FRA RÅDMANNEN 14.01.09 
 

1. Kommunedelplan Vinterbro. Rådmannen orienterte om og utdypet sin e-post til 
gruppelederne av 12.01.09 m. vedlagt brev fra Steen & Strøm datert 09.01.09. Rådmannen 
finner det ikke korrekt å gå i direkte dialog med innsigelsesmyndigheter, slik Steen & 
Strøm ber om, i høringsperioden. Imidlertid benyttes det årlige dialogmøtet mellom Statens 
vegvesen og Ås kommune 28.01.09 til å ta opp temaet. Det er også gitt klar melding til 
Riksantikvaren om at administrasjonen står til disposisjon for supplerende informasjon, 
samtidig som vi har uttrykt at vi ønsker uttalelsen deres oversendt straks den foreligger, 
slik at saken forsinkes minst mulig. Rådmannen utarbeider sak og forslag til vedtak straks 
riksantikvarens uttalelse foreligger.  

 
2. Oppfølging av bestillinger i kommunestyrets budsjettvedtak 10.12.08 og meldingssak 3 i 

formannskapet 17.12.08. Rådmannen orienterte om at det arbeides med å avklare hvordan 
ressursene skal prioriteres for å følge opp bestillingene. Meningen er å komme tilbake med 
orientering og avklaring i neste formannskapsmøte. 
 
Rådmannen ba om tilbakemelding for hvordan punktene vedrørende utredning av teknisk 
sektor skulle forstås: renholdsrutiner, vedlikeholdsavdelingen, eiendomsavdelingen og 
ressurssituasjonen på teknisk sektor. 
Konklusjon av formannskapets drøftinger:  
Rådmannen kan se helhetlig og bruke skjønn på bestillingene og tidsfristene. 
 
Videre ba rådmannen om og fikk tilbakemelding på hvordan bestillingene vedrørende 
ungdomspolitikken skulle tolkes. Han gjorde oppmerksom på at oppvekst- og kultursjefen 
vil være i sykepermisjon fra 22.01.09 til og med 04.05.09, og at fritidslederstillingen er 
nedlagt, noe som gjør at ressurssituasjonen meget anstrengt. 
 

3. Orientering om eiendomsskatt på verk og bruk, jf. notat av 07.01.09 lnr. 133/09 som ble 
sendt ut med innkallingen. 

 
 

 
REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 14.01.09 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
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MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 14.01.09 
-orientering fra ordfører og eventuelt 

 
1. Skatteinngangen for 2008 ble på knapt 318,3 mill. kroner, en økning på 3,36 %. Det betyr 

en budsjettsvikt på i overkant av 10 mill. kroner. 
Verdien av kommunens kapitalplasseringer ble redusert med 776.000 i 2008. Fra 186,269 
mill. per 01.01.08 til 185,493 mill. per 31.12.08. 

 
2. Fritakssøknad fra politiske verv fra Stein S. Johannessen (FrP) er mottatt. Formannskapet 

aksepterte at saken behandles parallelt i formannskap og kommunestyre 28.01.09. 
 
3. Grønne energikommuner, konferanse i Trondheim 26.01.09. Ordfører er påmeldt og spør 

Håvard Steinsholt (SV) om han har anledning til å delta. Marianne Røed (Sp) har ikke 
anledning. 

 
4. Follorådet og Indre Østfold Regionråd har i brev av 06.01.09, anmodet justisminister Knut 

Storberget om et møte vedrørende ressurssituasjonen i Follo Politidistrikt. 
 
5. Ordfører orienterte om at han, etter forespørsel fra Galleri Texas, har akseptert å være 

megler i forhandlinger mellom dem og Follo Futura dersom også Follo Futura ønsker det.
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Utv.sak nr. 1/09  
HØRINGSUTTALELSE AV LOVFESTING AV KRISESENTERTILBUDET  
 
Rådmannens alternative innstillinger: 
1. Ås kommune stiller seg positiv til lovfesting av krisesentertilbudet for å sikre retten til et 

godt krisetilbud til personer som utsettes for vold i nære relasjoner. De økonomiske 
forutsetningene er ikke tilstrekkelig utredet. Dette må gjennomføres før lovfestingen 
innføres, for å trygge reelle økonomiske rammer 

 
Alternativt: 
 
2. Ås kommune mener en lovfesting av krisesentertilbudet ikke er nødvendig for å sikre 

Follos innbyggere et godt krisesentertilbud.  
 
Formannskapets behandling 14.01.2009: 
Egil Ørbeck (H) fremmet følgende forslag: Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Votering: H's forslag ble enstemmig vedtatt 
 
Formannskapets vedtak 14.01.2009: 
Ås kommune stiller seg positiv til lovfesting av krisesentertilbudet for å sikre retten til et godt 
krisetilbud til personer som utsettes for vold i nære relasjoner. 
 
Ås kommune er bekymret for at en endring av rammefinansiering vil svekke det gode tilbudet 
Follos befolkning har med dagens krisesenter. 
 
Ås kommune mener at en lovfesting av krisesentertilbudet må vente til vertskommunenes 
økonomiske betingelser er bedre utredet. 
 
 
  


