
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Formannskapet Moer sykehjem, møterom 1 og 2 11.02.2009 
 
FRA SAKSNR:  4/09 KL: 16.30 
TIL SAKSNR: 8/09 KL: 19.20 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
H:      Egil Ørbeck 
Sp:  Marianne Røed  
 
Møtende medlemmer:  
A:      Johan Alnes, Ivar Ekanger, Eli Kolstad  
H:      Gro Haug 
FrP: Arne Hillestad 
SV:  Hanne Marit Gran 
V:  Jorunn Nakken 
 
Møtende varamedlemmer:  
FrP: Torill Horgen 
Sp:  Odd Rønningen  
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Per A. Kierulf, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, fung. oppvekst- og kultursjef Arne Hågensen,  
teknisk sjef Arnt Øybekk, service- og kommunikasjonssjef Thora Bakka,  
økonomisjef Mikal Johansen og plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud. 
 
Diverse merknader:  
Møtet flyttet til Moer sykehjem pga. tekniske problemer i kulturhuset. Nytt møtested ble 
publisert 10.02.2009. 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Orienteringssak, informasjon fra rådmannen, sak 
4/09, 6/09, 7/09, 8/09, 5/09 og meldingssaker.  
Torill Horgen (FrP) gikk etter behandling av sak 4/09 pga. nytt møte. 
 
 
Godkjent 16.02.2009 av ordfører Johan Alnes og Jorunn Nakken. 
 
Underskrifter: 

_____________________             _____________________ 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
4/09 09/394  
REGJERINGENS TILTAKSPAKKE SOM FØLGE AV FINANSKRISEN –  
PRIORITERING AV TILTAK I ÅS KOMMUNE 
 
5/09 09/384  
GJENNOMGANG AV FINANSSTRATEGI  
 
6/09 09/221  
TUNVEIEN 1 - PÅBYGG UNGDOMSBOLIGER  
- VALG PÅ TILBYDER 
 
7/09 09/296  
SUPPLERINGSVALG TIL VERV ETTER CARL GUNNAR FOSSDALS (V) UTTREDEN  
 
8/09 09/406  
SALG AV FJELLVEIEN  
 
 

ORIENTERINGSSAK 
STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOLLO. Prosjektleder Ingrid Brattset, Follorådet, orienterte. 
Presentasjon var sendt formannskap og gruppeledere på forhånd. 
Follokonferansen 2009: "Møtested Follo" – en nettverkskonferanse, holdes 22.04.2009 på 
Thon Hotel Ski. 

 
 

INFORMASJON FRA RÅDMANNEN 11.02.09 
 

1. Arbeidet med en næringspolitisk handlingsplan for Ås ble drøftet. Notat av 05.02.2009 var 
sendt på e-post til formannskap/gruppeledere 09.02.2009 jf. lnr. 1815/09.  Notatet ble tatt 
til etterretning. Temaet vil bli fulgt opp i neste rullering av kommuneplanen. 

 
2. Ny barnehage på Solberg og behov for større kapasitet på Solberg skole. Rådmannen 

gjorde oppmerksom på at ferdigstillelsesdato for ny barnehage vil være vanskelig å 
overholde hvis også sambruk med skolen skal vurderes.  
Formannskapets konklusjon: Barnehagen bygges som bestilt. 

 
3. Arbeidet med handlingsprogram og økonomiplan 2010 – 2013, notat av 04.02.2009  ble 

sendt ut med innkallingen, jf. lnr. 1770/09 og meldingssak 2 i formannskapet 28.01.09. 
Formannskapet oppnevnte følgende deltakere til en arbeidsgruppe: 
Ivar Ekanger (A), Egil Ørbeck (H), Kjetil Barfelt (FrP) og Jorunn Nakken (V). 

 
4. Rådhusets kulturhus. Rådmannen orienterte om vannskader, årsaker, reparasjonsarbeider, 

forsikring og økte kostnader i forhold til F-sak 4/09. Underetasje, 1.etg. unntatt kinoen og 
Store sal vil være åpne, mens resten vil være stengt antagelig ut året. 
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REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 11.02.09 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 11.02.09 
-orientering fra ordfører og eventuelt 

 
1. Boliger for vanskeligstilte. Ordfører og rådmann v/teknisk sjef orienterte om forhandlinger 

med Sigurd Aase, Ås Utviklingsselskap, om areal på Nordre Moer. Kommunens 
eiendommer i Fjellveien kan være aktuelt å drøfte som en del av et oppgjør. 

 
2. Formannskapet ga tilslutning til deltakelse i den verdensomspennende klimakampanjen 

"Earth Hour" som oppfordrer alle til å slukke lyset i en time lørdag 28. mars kl. 20.30 -
21.30. www.earthhour.no 

 
3. Hanna E.G. de Presno (KrF) søker om fritak fra alle kommunale verv f.o.m.17.02.2009 på 

grunn av svangerskapspermisjon og flytting fra Ås kommune. 
 
4. Konferanse i regi av Kommunekreditt "Kommune-Norge etter finanskrisen" holdes 5. og 6. 

mars 2009 på Rica Nidelven Hotel, Trondheim. Ordfører, Eli Kolstad (A) og Arne 
Hillestad (FrP) deltar. Det medfører forfall til møtene i formannskap og kommunestyre 4. 
mars. 

 
5. FolloReN flytter sin administrasjon til Ås kommune i Kveldroveien 4, Vinterbro. Ordfører 

vil delta på den offisielle åpningen i nye lokaler 2. mars 2009 kl. 9.00. 
 
6. Follo Futura / Galleri Texas. Ordfører informerte om utviklingen i saken. 
 
7. Gro Haug (H) ba om en orientering om Ås kommunes avtale med SiÅs om servering til 

neste møte i formannskapet. 
 
8. Planseminar 24.02.2009 kl. 17.00 – 20.30 i kommunestyresalen i Oppegård rådhus. 

Foreløpig program ble sendt formannskapets medlemmer på e-post 10.02.2009. 
Påmeldingsfrist er 23.02.09 til KariMarie.Swensen@oppegard.kommune.no  eller til 
Vibeke Berggård. Følgende har gitt beskjed om påmelding: Johan Alnes, Marianne Røed 
og Arne Hillestad. 
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Utv.sak nr. 4/09  
REGJERINGENS TILTAKSPAKKE SOM FØLGE AV FINANSKRISEN - 
PRIORITERING AV TILTAK I ÅS KOMMUNE 
 
Rådmannens innstilling: 
Regjeringens tiltakspakke som følge av finanskrisen benyttes som følger: 

1. Oppgradering av Kulturhuset 
Vedlikeholdstilskuddet og økningen i frie inntekter,  
kr.10.439.000,- + kr. 2.859.000,- benyttes til oppgradering av Kulturhuset.  
Sammen med kr.3.000.000,- i gjeldende økonomiplan disponerer da prosjektet 
kr.16.298.000,-. 
 

2. Det søkes på tilskuddsordningen for digital fornying i kommunene for å dekke 
• ”Elin-k prosjektet” innenfor helse- og sosialetaten med formål å få til elektronisk 

meldingsutveksling med fastlegene og spesialisthelsetjenesten 
• Digitalisering av reguleringsplaner 
 

3. I tillegg skal det avklares om kommunen kan nyttiggjøre seg: 
• Støtte til Energitiltak gjennom utvidet tilskuddsordning fra Enova 
• Tilskudd til rehabilitering av idrettsanlegg 
• Økt tilskudd til lærlinger  
• Utleieboliger for vanskeligstilte 

 
Formannskapets behandling 11.02.2009: 
Hanne Marit Gran (SV) fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling pkt. 1: 
a. Rehabilitering av gymnastikksalen ved Ås ungdomsskole, 4 millioner kroner. 
b. Rehabilitering av aktivitetsbygg/gymnastikksal ved Rustad skole, 4 millioner kroner. 
c. Rehabilitering av kulturhuset, 8 millioner kroner. 
 
Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling pkt. 1: 
a. Oppgradering av kulturhusets vestfløy. Vestfløyen av kulturhuset rehabiliteres. Kostnader 

estimeres til ca. 12 millioner kroner. 
b. Rehabilitering av gymsal ved Rustad skole. Kostnad ca. 4 millioner kroner. 
c. Det utarbeides anbudsdokumenter og utlyses anbudskonkurranse. 
 
Eli Kolstad (A) fremmet forslag om følgende endring i rådmannens innstilling pkt. 1: 
"inntil" tilføyes før siste beløp. 
 
Ivar Ekanger (A) fremmet forslag om nytt punkt som tillegg til rådmannens innstilling: 
Utredning av gymnastikkbygget ved Ås ungdomsskole og aktivitetsbygg/gymsal ved Rustad 
skole gjennomføres dersom dette kan finansieres under den utvidede rentekompensasjons-
ordningen. (programkategori 13.80, kap. 582) 
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Votering: 
Rådmannens innstilling pkt. 1 med Ap's endringsforslag ble vedtatt 5-4 (H, 2FrP, SV). 
Ap's forslag om tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 11.02.2009: 
Regjeringens tiltakspakke som følge av finanskrisen benyttes som følger: 
1. Oppgradering av Kulturhuset 

Vedlikeholdstilskuddet og økningen i frie inntekter,  
kr.10.439.000,- + kr. 2.859.000,- benyttes til oppgradering av Kulturhuset.  
Sammen med kr.3.000.000,- i gjeldende økonomiplan disponerer da prosjektet inntil 
kr.16.298.000,-. 

 
2. Utredning av gymnastikkbygget ved Ås ungdomsskole og aktivitetsbygg/gymsal ved 

Rustad skole gjennomføres dersom dette kan finansieres under den utvidede rente-
kompensasjonsordningen. (programkategori 13.80, kap. 582) 

 

3. Det søkes på tilskuddsordningen for digital fornying i kommunene for å dekke 
• ”Elin-k prosjektet” innenfor helse- og sosialetaten med formål å få til elektronisk 

meldingsutveksling med fastlegene og spesialisthelsetjenesten. 
• Digitalisering av reguleringsplaner. 

 
4. I tillegg skal det avklares om kommunen kan nyttiggjøre seg: 

• Støtte til Energitiltak gjennom utvidet tilskuddsordning fra Enova. 
• Tilskudd til rehabilitering av idrettsanlegg. 
• Økt tilskudd til lærlinger.  
• Utleieboliger for vanskeligstilte. 

 
  
Utv.sak nr. 5/09  
GJENNOMGANG AV FINANSSTRATEGI  
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune fortsetter inntil videre med sine nåværende plasseringer i aksjer og 

rentepapirer.  
2. Ny vurdering foretas når gjennomgang av finansstrategi er foretatt.  
3. Rådmannen får fullmakt til å bruke konsulent på inntil 100.000 kroner ved vurdering av 

finansstrategien. Konsulentutgift på 100.000 kroner budsjetteres på konto: 
127000.9210.120. 

 
Formannskapets behandling 11.02.2009: 
Ordfører foreslo at saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. (8 stemmer) 
 
Formannskapets vedtak 11.02.2009: 
Saken utsettes til neste møte av tidsmessige årsaker. 
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Utv.sak nr. 6/09  
TUNVEIEN 1 - PÅBYGG UNGDOMSBOLIGER   
- VALG PÅ TILBYDER 
 
Plankomiteens innstilling til formannskapet, pkt. 2: 
Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Formannskapets behandling 11.02.2009: 
Votering: Plankomiteens innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.   (8 stemmer) 
 
Formannskapets vedtak 11.02.2009: 
2. Det overføres kr. 200 000 fra konto 023040.7000.383.0607, Kulturskolen til konto 

023040.7000.265.0735 Tunveien 1, påbygg ungdomsboliger. 
 
  
Utv.sak nr. 7/09  
SUPPLERINGSVALG TIL VERV ETTER CARL GUNNAR FOSSDALS (V) 
UTTREDEN  
 
Ordførerens innstilling: 
Carl Gunnar Fossdal (V) har ved folkeregistrert flytting til Fredrikstad mistet retten til å inneha 
politiske verv i Ås kommune. 
til formannskapet:  

1. Som nytt 2. vara i hovedutvalg for teknikk og miljø velges:  
til Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK):  

2. som ny SU medlem ved Kroer skole velges:  
 
Formannskapets behandling 11.02.2009: 
Jorunn Nakken (V) ba om at saken utsettes da forslag til ny vara ikke er klart. 
 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. (8 stemmer) 
 
Formannskapets vedtak 11.02.2009: 
Saken utsettes til neste møte. 
 
 
Utv.sak nr. 8/09  
SALG AV FJELLVEIEN  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Alternativ 1 
Kommunen selger sin eiendom i Fjellveien, men ved kontrakten forbeholder den seg retten til 
å utpeke kjøpere til en del av leilighetene. 
 
Alternativ 2 
Kommunen bygger ut sin eiendom i Fjellveien i samsvar med reguleringsplanen og selger en 
del av leilighetene. Overskuddet fra disse delfinansierer leilighetene kommunen beholder. 
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Formannskapets behandling 11.02.2009: 
Ordfører foreslo at saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. (8 stemmer) 
 
Formannskapets vedtak 11.02.2009: 
Saken utsettes til neste møte av tidsmessige årsaker. 
 


