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Johan Alnes 
Ordfører 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Vibeke Berggård,  
tlf. 64 96 20 04 eller e-post: vibeke.berggard@as.kommune.no  
(Det sendes personlig svar på at slik e-post er mottatt, dersom svar ikke mottas 
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Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.  
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REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 04.03.2009  
 
Protokoller: 
1. Hovedutvalg for teknikk og miljø 12.02.09 
2. Hovedutvalg for helse og sosial 11.02.09 
3. Hovedutvalg for oppvekst og kultur 11.02.09 
4. Ås eldreråd 10.02.09 
5. Kommunalt råd for funksjonshemmede 10.02.09 
6. Arbeidsmiljøutvalget 10.02.09 
 
Innkallinger: 
7. Kommunestyret 04.03.09 
 
Diverse: 
8. Årets loppemarked i korpset i Ås – betaling for restavfall 
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Utv.sak nr 9/09 
GJENNOMGANG AV FINANSSTRATEGI 
 
Saksbehandler:  Mikal Johansen Arkivnr: 250  Saknr.:  09/384 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 5/09 11.02.2009 
Formannskapet 9/09 04.03.2009 
 
 
Formannskapets vedtak 11.02.2009:  Saken utsettes til neste møte av tidsmessige årsaker. 

_____ 
 
Rådmannens innstilling 04.02.2009: 
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) 

_____ 
 
 
Rådmannens innstilling 04.02.2009:  Se over i dokumentet. 
 
Avgjørelsesmyndighet:  Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge:  Formannskapet  
 
Vedlegg som følger saken trykt:  Ingen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen:  Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til:  Økonomisjef, revisor 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken 
Det er lagt opp til at finansstrategien skal gjennomgås første halvår 2009, jf. handlingsprogram 
2009-2012. Ås kommunes finansstrategi omhandler to områder: innlån (kommunens gjeld) og  
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kapitalforvaltning (midler fra e-verkssalget i 2000). Kapitalforvaltningen består av plasseringer 
i aksjer og i rentepapirer. Aksjemarkedene har vært preget av store kursfall i 2008 noe som har 
tæret på bufferkapitalen i betydelig grad. Dette samt at rentenivået har blitt markert lavere de 
siste månedene, gjør at rådmannen ønsker å avklare to forhold knyttet til kapitalforvaltningen 
før man setter i gang arbeidet med gjennomgangen av finansstrategien.  
 
Vurdering  
1) Bør kapitalforvaltningen opphøre siden det meste av bufferkapitalen er brukt opp? Ås 
kommune hadde 173,0 mill. kroner i kapitalforvaltning pr. 01.01.09. Tilsvarende tall året før 
var 186,3 mill. kroner. Det ble en negativ avkastning på 0,8 mill. kroner i 2008 mens den 
budsjetterte avkastningen var 12,5 mill. kroner. Differansen på 13,3 mill. kroner ble dekket av 
bufferfondet slik at det som står igjen på dette fondet er 3,0 mill. kroner.  
 
I handlingsprogrammet ble det lagt til grunn at ”oppsiden” for aksjene var vesentlig større enn 
”nedsiden”, og at man burde vente med å foreta en vurdering av plasseringene til markedet var 
mindre nervøst enn det var høsten 2008. Etter at dette ble skrevet i oktober har de fleste som 
følger aksjemarkedene blitt mer pessimistiske, og det er fortsatt en fallende tendens. Den 
samlede kapitalavkastningen har imidlertid vært positiv de tre siste månedene i 2008 på grunn 
av en markert nedgang i rentenivået. Det må kunne antas at dersom aksjemarkedet fortsetter 
med en fallende tendens, vil dette bli motvirket av et lavere rentenivå de neste månedene. Men 
dersom dette skjer, vil rentenivået til slutt bli så lavt at det ikke gir noe særlig positivt bidrag.  
 
Rådmannen legger fortsatt til grunn at ”oppsiden” for aksjene er større enn ”nedsiden”, men 
regner det ikke som usannsynlig at avkastningen i aksjemarkedet forblir lav eller negativ 
fortsatt en stund (1-2 år). Skal en kunne klare å handtere en slik situasjon, må man styrke 
bufferfondet ved å tære på inngangsporteføljen på 170 mill. kroner. Slik budsjettet for 2009 
ligger lar det seg gjøre rent teknisk å bruk av denne, men det er ikke gitt at det alltid vil la seg 
gjøre.  
 
2) Rådmannen ønsker å bruke konsulent ved vurdering av finansstrategien, så fremt det ikke 
nå vedtas at kapitalforvaltningen skal opphøre. Utgangspunktet for vurderingen vil være at Ås 
kommune fortsatt skal ha en forsiktig plasseringsstrategi, men hvor mye som skal forvaltes og 
antall forvaltere bør vurderes. I denne forbindelse ønsker rådmannen en vurdering hvorvidt det 
er hensiktsmessig å ha store deler av midlene i renteplasseringer. Utgangspunktet for 
finansstrategien har vært at renteplasseringer gir høyere renteinntekter enn hva kommunen 
sparer i renteutgifter ved å nedbetale lån grunnet gunstige lånevilkår. Rådmannen mener at det 
kan reises spørsmål om dette er tilfelle, og at et alternativ vil være å bruke deler av e-
verksfondet for å redusere kommunes gjeld. Rådmannen ønsker også en vurdering av hvorvidt 
kapitalforvaltningen bør opphøre mot at deler av midlene forvaltes sammen med 
pensjonsmidlene til kommunen. Rådmannen ser også behov for konsulenthjelp for å tilpasse 
finansstrategien til ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning som var 
ute på høring 2. halvår 2008.  
 
Konklusjon 
Ås kommune fortsetter inntil videre med sine nåværende plasseringer i aksjer og rentepapirer. 
Ny vurdering foretas når gjennomgang av finansstrategi er foretatt. Rådmannen får fullmakt til 
å bruke konsulent på inntil 100.000 kroner ved vurdering av finansstrategien.
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Utv.sak nr 10/09 
SALG AV FJELLVEIEN 
 
Saksbehandler:  Arnt Øybekk Arkivnr: 613 &55 Saknr.:  09/406 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 8/09 11.02.2009 
Formannskapet 10/09 04.03.2009 
 
 
Formannskapets vedtak 11.02.2009:  Saken utsettes til neste møte av tidsmessige årsaker. 

_____ 
 
 
Rådmannens innstilling 04.02.2009: 
 
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. 

_____ 
 
 
 
 
Formannskapets behandling 11.02.2009: 
Ordfører foreslo at saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. (8 stemmer) 

_____ 
 
Rådmannens innstilling 04.02.2009: Se over i dokumentet. 
 
Tidligere politisk behandling: 
F-sak 31/07 og 42/07, Fjellveien – bruk av bygningene 
F-sak 68/07 og 69/07 Rehabilitering av bygningen 
F-sak 154/08 avklaring av regulering 
 
Avgjørelsesmyndighet: Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: Formannskapet 
 
Vedlegg som følger saken trykt: Ingen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: Verdivurdering 
 
Utskrift av saken sendes til: Teknisk sjef, revisor 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
I formannskapssak 31/07, 26.9.07 tok rådmannen opp sak om bruk av kommunens boliger i 
Fjellveien 6, 8 og 10 med slik innstilling: 
1. Fjellveien 10 renoveres som gjennomgangsboliger for flyktninger som planlagt. 

Finansieringen skjer med kommunale midler, tilskudd og lån. Rådmannen vil komme 

tilbake med en fullstendig finansiering ved 2. tertialrapport. 

2. Istandsetting og rehabilitering av de to andre boligene søkes innarbeidet som del av 

økonomiplan 2008-2012.  

 
Formannskapet fattet slikt vedtak: 
1. Det utarbeides anbudsbeskrivelse som utlyses så snart som mulig for Fjellveien 6, 8 og 10. 

2. På grunnlag av dette avgjøres det om Fjellveien 10 skal renoveres som gjennomgangs-

boliger for flyktninger. 

 
Det ble utarbeidet anbudsdokumenter, men før anbudet ble utlyst, laget konsulenten en 
kostnadsberegning. Denne viste at rehabiliteringskostnadene ville bli omkring 3,8 mill kroner. 
På denne bakgrunn tok rådmannen opp saken på nytt 26.9.07, F-sak 43/07, med samme 
innstilling. 
 
Formannskapet fattet slikt vedtak: 
1. Fjellveien 10 renoveres som gjennomgangsboliger for flyktninger som planlagt. Det 

forutsettes at kostnadene holdes innenfor en kostnadsramme på 4 mill kroner. 

Finansieringen skjer med kommunale midler, tilskudd og lån. Rådmannen vil senere 

komme tilbake med en fullstendig finansiering. 

2. Istandsetting og rehabilitering av de to andre boligene søkes innarbeidet som del av 

økonomiplan 2008-2012.  

 
Anbudskonkurransen ble gjennomført, og saken ble behandlet i plankomiteen 
 
Plankomiteens vedtak 29.11.2007: 

1. Plankomiteen tar til etterretning at det ved tilbudsfristens utløp 20.11.07 ikke var 

innkommet tilbud fra byggentreprenører på prosjekt ”TOTALENTREPRISE – 

OPPGRADERING AV FJELLVEIEN 10 M.M.” 

Plankomiteens innstilling av 29.11.2007 til formannskapet: 

2. Plankomiteen ber formannskapet på nytt vurdere hvordan prosjektet skal gjennomføres. 

 
Saken ble tatt opp i formannskapet som behandlet den 5.12.07 og 12.12.07. 
 
I møte 12.12.07 F-sak 69/07 fremmet rådmannen saken med slik innstilling: 
Fjellveien 10 rehabiliteres snarest. Rehabiliteringen skjer i kommunens egen regi. 

 
Formannskapet fattet slikt vedtak: 
1. Fjellveien 10 rives. 

2. Det startes et reguleringsplanarbeid for Fjellveien 6, 8 og 10 med sikte på økt 

tomteutnyttelse og ivaretakelse av kommunens framtidige boligbehov. 
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Det ble utarbeidet tilbudsmateriell og tilbud på riving ble innhentet. Rådmannen orienterte om 
innkomne tilbud i formannskapet 7.5.08 og formannskapet behandlet saken slik: 
Rådmannen bes undersøke om det er tatt forbehold om finansiering av riving i anbudet. 

Dersom det er mulig i forhold til anbudet å avvente riving, gjøres det. Hvis ikke kan riving 

iverksettes. 

 
I anbudet var det tatt inn forbehold om at kommunen kunne forkaste samtlige innkomne anbud 
dersom det var saklig grunn for det. Formannskapet vedtok 18.6.08, sak 60/08: 
Fjellveien 10 rives ikke nå, men riving sees i sammenheng med fremtidig regulering og 

eventuelt salg av eiendommen. 

 
Saken er tatt opp til regulering og vil bli lagt fram for det faste utvalg for plansaker for  
2.-gangsbehandling i februarmøtet. Det er to forslag til regulering, et med parkering mot 
Idrettsveien slik formannskapet uttrykte ønske om og en der parkering må løses innenfor 
nåværende tomteareal. Det er forutsatt at bebyggelsen må deles i minst to bygningskropper. 
 
Det er nylig innhentet en verdivurdering av eiendommen. Ut fra forslagene til regulering er 
dagens markedsverdi stipulert til 4,5 mill ved regulering etter alternativ 1 og 3,8 mill kroner 
ved regulering etter alternativ 2. Alternativ 2 vil kunne gi plass til mellom 25 og 30 boliger 
mens alternativ 2 vil kunne gir plass til noe færre, 20-25 boliger. 
 
Kommunen har i det siste året forsøkt å flytte leietakerne ut av Fjellveien og Fjellveien 10 står 
tom. Men fortsatt bor det 6 personer i Fjellveien 6 og 8. det er et stort behov for småleiligheter 
og det er vanskelig å skaffe den typen boliger. Kommunen har kjøpt noen leiligheter i 
Brekkeveien 26, og det vil bli muligheter til å kjøpe flere. 
 
Det kan tenkes flere alternativ for realisering av Fjellveien: 

1. Kommunen selger eiendommen, men ved kontrakten forbeholder den seg rett til å 
overta en del av leilighetene for framleie. 

2. Kommunen selger eiendommen, men ved kontrakten forbeholder den seg retten til å 
utpeke kjøpere til en del av leilighetene. 

3. Eiendommen selges uten andre føringer enn det vedtatt regulering gir. Kommunen har 
da ingen rettigheter i forhold til leilighetene, men benytter salgssummen til erverv av 
alternative boliger. 

4. Eiendommen selges ikke. Bygningene rehabiliteres og leilighetene leies ut til personer 
kommunen prioriterer. 

5. Kommunen bygger ut Fjellveien i samsvar med reguleringsplanen og selger en del av 
leilighetene. Overskuddet fra disse delfinansierer leilighetene kommunen beholder. 

 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Det er vanskelig å si noe om valg av alternativ 1,2 eller 3 vil bety noe for prisen ved salg av 
eiendommen. Dersom kommunen binder seg opp til å kjøpe eller leie noen av leilighetene, kan 
det bli sett på som positivt i dagens boligmarked. 
 
Rehabiliteringsprisen ble høsten 2007 kalkulert til 4,5 mill kroner per bygning. Det har vært 
noe forfall siden da, men etter rådmannens vurdering vil det fortsatt være langt gunstigere å 
rehabilitere enn å bygge nytt. Inntektene fra salg av eiendommen vil heller ikke finansiere 
mange nye boliger. 
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Dersom kommunen bygger ut eiendommen i egenregi og selger en del av leilighetene, vil et 
eventuelt overskudd kunne være med å finansiere de leilighetene kommunen velger å beholde. 
Leilighetene leies ut til de kommunen prioriterer. 
 
Rådmannen velger å legge fram saken med to alternative innstillinger: 
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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Utv.sak nr 11/09 
SALG AV KOMMUNALE BOLIGER 
 
 
Saksbehandler:  Gunnar Ek Arkivnr: 613 &55 Saknr.:  09/283 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) 7/09 12.02.2009 
Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) 5/09 11.02.2009 
Formannskapet 11/09 04.03.2009 
 

 
 

HOVEDUTVALGENES INNSTILLINGER: 
(m. forbehold om godkjente protokoller) 

 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 12.02.2009: 
1. Salget omfatter boliger som juridisk sett kan selges uten seksjonering. Omsorgsboliger og 

flyktningboliger selges ikke. 
 

2. Leiere med tidsubegrenset kontrakter tilbys å kjøpe den boligen de leier til takst.  
 

3. Øvrige salgbare enkeltboliger selger ved ledighet. Salg gjennomføres ved ekstern utlysing 
til høystbydende. Før enkeltsalg igangsettes, skal boligtildelingsutvalget innstille ovenfor 
formannskapet som avgjør om kommunen, for å kunne ivareta sitt boligmessige ansvar, 
skal beholde boligen. 
 

4. Hovedutvalg for teknikk og miljø ønsker en omregulering av eiendommen Smedly. 
 

5. Hovedutvalg for teknikk og miljø ønsker å få til en prosess m. hp. salg også av annen 
eiendom. 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 11.02.2009: 
Salg av kommunale boliger gjennomføres i henhold til pkt. 1 – 3 i rådmannens anbefaling i  
saksutredningen.  

_____ 
 

 
 

HOVEDUTVALGENES BEHANDLINGER: 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 12.02.2009: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende endringsforslag til pkt. 3: 
Øvrige salgsbare enkeltboliger selger ved ledighet. Salg gjennomføres ved ekstern utlysing til 
høystbydende. Før enkeltsalg igangsettes, skal boligtildelingsutvalget innstille ovenfor 
formannskapet som avgjør om kommunen, for å kunne ivareta sitt boligmessige ansvar, skal 
beholde boligen. 
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Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø ønsker en omregulering av eiendommen Smedly. 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende tilleggforslag: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø ønsker å få til en prosess m. hp. salg også av annen eiendom. 
 
Votering: 
Innstillingens pkt. 1 ble enstemmig tiltrådt. 
Innstillingens pkt. 2 ble enstemmig tiltrådt. 
FrP’s endringsforslag til pkt. 3 ble enstemmig tiltrådt. 
Innstillingens pkt. 4 ble enstemmig strøket. 
SV’s tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
FrP’s tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt. 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 11.02.2009: 
Anne Odenmarck (Ap) foreslo følgende endring i rådmannens innstilling: 
Pkt. 1-4 endres til pkt. 1-3. 
  
Votering: Rådmannens innstilling med endringer ble enstemmig tiltrådt. 

_____ 
 

 
 

RÅDMANNENS INNSTILLING: 
 
Rådmannens innstilling 03.02.2009:  
Salg av kommunale boliger gjennomføres i henhold til pkt. 1 – 4 i rådmannens anbefaling i 
nedenstående saksutredning. 

_____ 
 
     
  
 
Avgjørelsesmyndighet:  Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge:   Hovedutvalg for teknikk og miljø  
 Hovedutvalg for helse og sosial 
 Formannskapet  
 
Vedlegg som følger saken trykt:  Oversikt over kommunale boliger (unntatt  omsorgsboliger 
 og boliger som er innkjøpt særskilt  til bosetting av flyktninger) 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: Ingen 
                                                                                                                        
Utskrift av saken sendes til:     Rådmannen, teknisk sjef 
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SAKSUTREDNING: 
 
Bakgrunn for saken: 
I investeringsprogrammet for 2008-2011  er det budsjettert med et boligsalg på 5 mill. kroner i 
2008 og 23 mill. kroner i 2009. Dette er videreført i investeringsprogrammet for 2009-2012 
mens boligslag for resten av perioden er tatt ut. 
 
Fakta i saken 
 
Kommunens utleieboliger. 
Pr. 31.12.2008 eide kommunen 243 boliger, fordelt slik: 
• 121 boliger omsorgsboliger av ulike slag; ordinære omsorgsboliger, boliger tilpasset for  
fysisk funksjonshemmede, boliger øremerket personer som omfattes av HVPU-reformen eller 
øremerket personer med psykiatriske diagnoser. 
 
Leieforholdene i disse boligene er i det alt vesentlige uten tidsbegrensning.  
 
• 122 ”vanlige utleieboliger”. Av disse disponeres 26 av flyktningetjenesten til bosetting av 

nye flyktninger.  
 
Standard leietid er 2 år. Leieforholdene kan etter søknad forlenges. 
 
Gruppen omfatter også de boligene som tidligere gikk under betegnelsen ”alders- og 
trygdeboliger” og hvor leieforholdene var uten tidsbegrensning.  
 
Det er de ”vanlige utleieboligene” som i det nedenstående vurderes i salgssammenheng. 
 
Formelle og faktiske begrensninger i salgbarheten. 
Alle boliger kan i prinsippet selges, men salg av noen typer boliger er mer komplisert og 
tidkrevende enn andre. 
 
Boliger i blokker. 
Fjellveien 6, 8 og 10 og Liaveien 17, 17 B og 19, kan selges under ett, eventuell hver 
boligblokk for seg. Er det aktuelt å selge enkeltleiligheter, må boligblokken seksjoneres, en 
formell prosess som krever både tid og penger. 
 
Eneboliger samt boliger som fysisk kan fradeles med eget bruksnummer, 
som f. eks. vertikaldelte tomannsboliger eller rekkehus. Disse er juridisk sett enkle å selge. 
Slike utleieboliger lokalisert i f.eks. Gamle Mossevei, Måltrostveien, Liaveien, Torderudveien, 
Valkyrieveien og Skolehusveien. 
 
Noen av leierne i disse boligene har fortsatt tidsubegrenset leieavtaler (beboere i tidligere 
alders- og trygdeboliger).  
Eksternt salg av boliger bebodd med personer som har tidsubegrenset leiekontrakt, vurderes 
som upraktisk og prismessig som lite gunstig.   
Alternativt kan kommunen formelt si opp leiekontraktene for deretter å selge eksternt. 
Husleieloven gir imidlertid leiere et sterkt oppsigelsesvern: 
En leier som blir oppsagt kan ”protestere mot oppsigelse” innen en måned. I så fall er det 
utleier som må reise sak for tingretten for å få kjent oppsigelsen gyldig.  Utfallet av en slik sak 
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er ikke gitt på forhånd. Og så lenge en oppsigelsessak verserer, kan leieren som hovedregel bli 
boende. Tilsvarende gjelder også om en tingrettsdom skulle bli anket til lagmannsretten. 
 
I tillegg kommer ”Smedly”, Askehaugbakken 58, en tidligere frittliggende utleiebolig som er 
fraflyttet. Boligen må rehabiliteres. Etter reguleringsbestemmelsene skal eksisterende 

våningshus bevares. Eventuelle endringer må skje i samråd med fylkeskonservatoren.  

 
Kommunens formelle boligmessige ansvar 
Kommunen har etter Sosialtjenesteloven et omfattende boligmessig ansvar: 
§ 3-4. Boliger til vanskeligstilte.  
Sosialtjenesten skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, 
herunder boliger med særlig tilpassing og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, 
funksjonshemming eller av andre årsaker.  
§ 4-2. Barn og ungdom. 
Lovpålagte sosiale tjenester skal omfatte boliger for omsorgstrengende barn og unge under 18 år utenfor foreldrehjemmet. 
§ 4-5. Midlertidig husvære.  
Sosialtjenesten er forpliktet til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv. 

 
Det betyr at kommunen til en hver tid må ha tilstrekkelig antall boliger til disposisjon. 
 
Mange av de salgbare, kommunale enkeltboligene er i dag utleid til personer som kommunen 
har et juridisk boligmessig ansvar for. I den utstrekning disse boligene skal selges, må 
kommunen gi leieren annet botilbud, primært må slike boliger i praksis skaffes innen 
kommunens egen boligmasse. 
 
Ut fra dette foreslås at enkeltboliger som blir fraflyttet – før eksternt salg igangsettes – 
vurderes i forhold til kommunens eget behov for boliger. 
 
Anbefaling 
 
På grunnlag av foranstående bemerkninger og vurderinger, foreslås at salg av enkeltboliger 
igangsettes etter følgende opplegg: 
  
1. Salget omfatter boliger som juridisk sett kan selges uten seksjonering. Omsorgsboliger og 

flyktningboliger selges ikke. 
 

2. Leiere med tidsubegrenset kontrakter tilbys å kjøpe den boligen de leier til takst.  
 

3. Øvrige salgbare enkeltboliger selges ved ledighet. Salg gjennomføres ved ekstern utlysing 
til høystbydende. Før enkeltsalg igangsettes, skal Boligtildelingsutvalget ta stilling til om 
kommunen, for kunne ivareta sitt boligmessige ansvar, skal beholde boligen. 
 

4. Eiendommen ”Smedly” - Askehaugveien 58 - utlyses for salg til høystbydende, innenfor 
rammene av de særskilte reguleringsbestemmelsene som gjelder for eiendommen. 
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Utv.sak nr 12/09 
ALTERNATIVE VANN- OG AVLØPSLØSNINGER FOR BEBYGGELSE MELLOM 
KORSEGÅRDEN OG HOLSTADKULEN 
 
 
Saksbehandler:  Gunnar Larsen Arkivnr: M41  Saknr.:  09/293 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 8/09 12.02.2009 
Formannskapet 12/09 04.03.2009 
Kommunestyret /  
 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 12.02.2009: (m. forbehold om godkjent protokoll) 
1. Det føres fram ny hovedledning for spillvann på strekningen Brønnerudteigen-

Holstadkulen. Anlegg for avløp samordnes med fremføring av ny vannledning på samme 
strekning. Total anleggskostnad er kostnadsberegnet til 8 mill.kr. Arbeidet påbegynnes 
umiddelbart. 

2. Tiltaket finansieres ved bruk av fondsmidler på vann- og avløpssektoren med 50/50 -
fordeling. 

_____ 
 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 12.02.2009: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig tiltrådt. 

_____ 
 
Rådmannens innstilling 29.01.2009: Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 

_____ 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
HTM 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Vurderingsrapport fra Asplan Viak av 26.01.2009 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Vurderingsrapport fra Asplan Viak av 26.01.2009 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Kommuneingeniøren 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta: 
 
13 boliger på Holstadkulen er i dag avløpsmessig tilknyttet et lokalt renseanlegg ved 
Holstadkulen. Renseanlegget er et infiltrasjonsanlegg med et samlet infiltrasjonsareal på ca 
350m2. Renseanlegget er kommunalt. 
Over tid har det vært driftsproblem med anlegget. Det er foretatt flere utbedringer av anlegget 
ved etablering av ny slamavskiller, ny pumpestasjon og nytt infiltrasjonsareal.   
De siste to årene er det i perioder registrert oppstuving av urenset avløpsvann til terrengnivå. 
Dette viser at renseanlegget er underdimensjonert, og langt fra fungerer som forutsatt. 
Undersøkelser som er gjort viser at infiltrasjonsbassengene er delvis tette.  
 
På denne bakgrunn har Asplan Viak, avd Ås vurdert tre alternative løsninger til utbedring: 

• Rehabilitering av infiltrasjonsanlegget 
• Bygging av et nytt biologiks/kjemisk renseanlegg på stedet 
• Overføring i ny hovedledning for spillvann til kommunalt nett ved Brønnerud 

 
Rehabilitering av infiltrasjonanlegget består i å tilføre det aktuelle infiltrasjonsarealet egnede 
masser slik at det oppnås et infiltrasjonsareal på ca 1000m2. Dvs at eksisterende terreng i snitt 
heves minst 0,6m. Videre må det bygges ny pumpestasjon, slik at avløpsvannet kan fordeles 
jevnt over infiltrasjonsarealet. Det må videre settes ned en ny og større slamavskiller. 
Investeringskostnad = 1,15 mill.kr. Årlig driftkostnad = kr 30 000.  
Netto årskostnad = kr 67 821. 
 
Bygging av lokalt kjemisk/biologisk renseanlegg  krever etterpolering av avløpsvannet før det 
føres til landbruksdrenering i området. Dette pga nedstrøms vanningsdam. 
Renseanlegget er basert på slamavskilling, innblåsing av luft for biorensing og tilsetting av 
kjemikalier for binding av næringsstoffer (bl.a. fosfor). Etterpoleringsdelen består av 
slamavskiller og et filterlag med kalkbefengt lecakuler. 
Investeringskostnad = 1,45 mill.kr. Årlig driftskostnad = kr 72 000. 
Netto årskostnad = kr 119 141. 
 
Overføring av ny spillvannsledning til Brønnerud. Ås kommunes tiltaksplan for vann forut-
setter fremføring av ny vannledning til Vestbygda i 2011. Dersom dette tiltaket forseres i tid og 
samordnes med fremføring av ny spillvannsledning på samme strekningen nå, er brutto 
investeringskostnad til ny spillvannsledning beregnet til ca 4,2 mill.kr. Fremføring av slik 
hovedledning vil medføre minst 25 nye eiendommer kan tilknyttes kommunal spillvanns-
ledning, og overflødiggjør dermed oppgradering av private mindre avløpsanlegg på disse 
eiendommene. Nytilknytninger medfører merrinntekter i form av tilknytnings- og årsgebyrer. 
Investeringskostnad = 4,2 mill.kr. Driftskostnad = kr 51 000. Årskostnad = kr 30 000. 
 
Vurdering og konklusjon: 
  
Fremføring av nytt kommunalt hovedledningsanlegg på den aktuelle strekningen anses 
teknisk/økonomisk gunstigst, forutsatt at den samordnes med ny kommunal hovedledning for 
vann. Ny spillvannsledning anses også å være mest hensiktsmessig på grunn av en sikker og 
langsiktig god løsning for abonnentene. Videre vil tilknytning til kommunalt nett ha en høyere 
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rensegrad, slik at utslipp til Årungens nedslagsfelt blir redusert i forhold til lokale og mindre 
løsninger. Således samsvarer det med PURA-prosjektets målsetting i arbeidet om å oppnå god 
vannkvalitet i bekker, vassdrag og i Årungen. 
Videre er det grunn til å anta at fremføring av denne spillvannsledingen på sikt vil kunne gi 
gebyrinntekter fra flere eiendommer enn de 25 som er lagt til grunn i denne vurderings-
rapporten. 
 
På dette grunnlaget konkluderes det med at arbeidet med fremføring av ny spillvannsledning 
på strekningen Holstadkulen-Brønnerudteigen påbegynnes umiddelbart. Tiltaket samordnes 
med fremføring av ny vannledning, og finansieres ved bruk av midler fra vann- og 
avløpsfondene. Samlet anleggskostnad anslås til ca 8 mill.kr.  
(Pr 31.12.2007 var vann- og avløpsfondet henholdsvis ca 7,9 mill.kr og ca 10 mill.kr.) 
 
Inntil nytt hovedledningsanlegg for spillvann er fullført opprettholdes nåværende anlegg, dog 
med langt hyppigere tømmefrekvens (1 ggr/mnd). Videre gjennomføres det utbedringstiltak på 
ledningsnettet i Holstadkulen for å redusere innlekking av fremmedvann. 
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Utv.sak nr 13/09 
SUPPLERINGSVALG TIL VERV ETTER CARL GUNNAR FOSSDALS (V) 
UTTREDEN 
 
 
Saksbehandler:  Annette C. Grimnes Arkivnr: 033  Saknr.:  09/296 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 6/09 11.02.2009 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur /  
Formannskapet 7/09 11.02.2009 
Formannskapet 13/09 04.03.2009 
 
 
 
Formannskapets vedtak 11.02.2009:  Saken utsettes til neste møte. 
 
 
 
Ordførerens innstilling 04.02.2009: 
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:  
_____ 

 
 
 

UTVALGSBEHANDLINGER 11.02.09: 
 
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) 
 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 11.02.2009:  
Hovedutvalget fremmet følgende utsettelsesforslag: Saken utsettes til neste møte. 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 11.02.2009: Saken utsettes til neste møte. 

_____ 
 
 
Ordførerens innstilling 04.02.2009: Se over i dokumentet. 
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Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur (SU valg) 
Formannskapet (vara til HTM) 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Formannskapet  
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Oversikt over hovedutvalg for teknikk og miljø og SU Kroer skole 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
E-post fra Carl Gunnar Fossdal (V) med melding om flytting 27.01.09 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Carl Gunnar Fossdal (V) 
Aktuelle utvalg 
Valgte personer 
Politisk sekretariat for oppdatering av SRU og internett  
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Carl Gunnar Fossdal (V) har meldt flytting til Fredrikstad i e-post av 27.01.09. Permanent 
flytting er registrert i folkeregisteret 02.02.09. 
 
Carl Gunnar Fossdal (V) har følgende verv: 

• 2. vara for HTM 
• Medlem av SU ved Kroer skole 

 
Uttreden 

Ved registrert flytting fra kommunen tapes valgbarheten, jf. Kommunelovens § 15, 1. punkt 
lyder:  

Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. 
Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen for to år eller mindre, 
trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. 

 
Opprykk og nyvalg 

Hovedutvalg for teknikk og miljø – varamedlem, jr. kommunelovens § 16, punkt 5: 
Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet eller et 
annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret 
selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje 
fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne 
fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av 
varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig 
velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta 
suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet kan delegeres til formannskapet. 
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Samarbeidsutvalg ved skolene 
Opplæringslova gir rammer for samarbeidsutvalg (SU) ved skolene. 
SU er skolenes samarbeidsutvalg, og sammensetning og arbeidsoppgaver går fram av 
lovteksten under.  

En bør unngå at representanten som velges, samtidig er ansatt eller er foresatt på den aktuelle 
skolen. På denne måten unngår man å så tvil om hvem representanten egentlig representerer. 

Det skal velges representanter til samarbeidsutvalget ved 9 skoler. For å sikre god 
kommunikasjon mellom hovedutvalget og skolene, ville det være fornuftig at hovedutvalgets 9 
medlemmer velges som faste SU-medlemmer til hver sin skole. 

§ 11, 1.ledd. Samarbeidsutval ved grunnskolar (første del) 

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for 
undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for 
kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vere rektor ved skolen. 
Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av teieplikt etter 
lover eller forskrifter, blir behandla i samarbeidsutvalet. 

 Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen.  

  Endra med lov 16 april 1999 nr. 18 (i kraft 1 juli 1999, etter res. 16 april 1999 nr. 388).  

 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Saken legges frem for hovedutvalg for oppvekst og kultur for valg av nytt SU medlem og 
samme sak legges frem for formannskapet for valg av ny 2. vara til Hovedutvalg for teknikk 
og miljø. Valg bes foretatt. 
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VEDLEGG 
Aktuelle utvalg - Carl Gunnar Fossdals verv per 02.02.09 

Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)   
(inkl. Det faste utvalg for plansaker, lovpålagt) 

Medlemmer  Varamedlemmer  
1. Joar Solberg A 1. Else Jorunn Vestby A 
2. Bjørn Bråte A 2. Kari Petterson A 
3. Grete Grindal Patil - 

Nestleder 
KrF 4. Kristin Ohnstad 

 
A 

  5. Morten Lillemo KrF 
  6. Bonsak Hammerås A 
4.  Håvard Steinsholt - Leder SV 1. Kjersti Bakkebø Fjellstad SV 
  2. Ingunn Ramsfjell Taksdal SV 
  3. Trygve Roll-Hansen SV 
5.  Kjetil Barfelt FrP 1.  Bjørn Leivestad H 
6.  Ole Fredrik Nordby H 2.  Arne Hillestad FrP 
7.  Kristin H. Torgersen FrP 3. Kristian Sverre H 
  4. Terje Michaelsen FrP 
  5. Monica Langfeldt, jf.k-

sak43/08 
H 

8.  Ann-Karin Sneis Sp 1. Siv Merethe Gederaas 
Belbo 

Sp 

9.  Ivar Magne Sæveraas V 2. Carl Gunnar Fossdal V 
  3. Morten Gultvedt Sp 
  4. Inger Ekern V 

Skolenes samarbeidsutvalg   
Vedtatt av HOK 05.12.07 
Skole  Medlemmer  Varamedlemmer 
Brønnerud skole Odd Rønningen Einar Eldorhagen 
Kroer skole Karl G. Fossdal Kerstin Skar 
Nordby skole Jan ove Rikheim Jan Sollie 
Rustad skole Kjell Westengen Veronica Green 
Solberg skole Dorrith Baker Gro Haug 
Åsgård skole Saroj Pal Kjell Ivar Brynildsen 
Sjøskogen skole Espen Fjeld Beate Lille 
Nordbytun ungdomsskole Nina Ramberg Kristin Torgersen 
Ås ungdomsskole Saroj Pal Dag Guttormsen 
 
 



ÅS KOMMUNE 
Formannskapet  Sak 14/09 

- 20 - 

 
Utv.sak nr 14/09 
SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV  HANNA E. G. DE PRESNO. 
SUPPLERINGSVALG. 
 
Saksbehandler:  Annette C. Grimnes Arkivnr: 033  Saknr.:  09/383 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 14/09 04.03.2009 
Kommunestyret 13/09 04.03.2009 
 
 
 
Ordførerens innstilling: 
1. Hanna de Presno (KrF) fritas fra sine kommunale verv i kommunestyret, formannskapet, 

administrasjonsutvalget, hovedutvalg for helse og sosial, sosialutvalget og Follorådet. 
2. Hanna de Presno (KrF) har ved folkeregistrert flytting ut av kommunen mistet retten til å 

inneha politiske verv i Ås kommune fra flyttedato i mai måned.  
Uttreden har konsekvenser for KrF’s kommunestyrerekke. Ordfører foretar med dette nytt 
valgoppgjør i henhold til valglovens §14-2, 1. og 2 ledd.: 
Torger Gillebo (KrF) rykker opp som fast medlem på plass nr. 2. 
Etter opprykket i vararepresentantrekken blir ny vara på plass nr.5: Jens Bernt Aune 

3. Som nytt varamedlem til formannskapet på plass 5 velges: 
4. Som nytt varamedlem til administrasjonsutvalget på plass 4 velges: 
5. Som nytt medlem av helse og sosial på plass nr. 9, samt varamedlem til sosialutvalget på 

plass nr. 2 velges: 
6. Som nytt varamedlem til Follorådet velges: 
 
Ordfører i Ås, 25.02.09 
 
 
Johan Alnes 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge:  
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt:  
Oversikt over aktuelle utvalg per februar 2009 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
E-post fra Hanna de Presno av 02.02.09 med melding om flytting.  
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Utskrift av saken sendes til: 
Hanna de Presno (KrF) 
Torger Gillebo  
Jens Bernt Aune (vedlagt informasjon i hht. Valgloven §11-13 og taushetserklæring) 
Valgte personer 
Ref. aktuelle utvalg 
Politisk sekretariat for oppdatering av SRU/Internett/Styrevervregisteret 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Hanna Garcia de Presno (KrF) ber om fritak fra og med 17.02.09 fra sine kommunale verv i 
Ås kommune etter kommuneloven §15. Hanna Garcia de Presno går ut i permisjon fra dette 
tidspunkt. Hun har meldt flytting ut av kommunen i e-post 02.02.09. Permanent flytting blir 
registrert i folkeregisteret i mai måned. 
 
Hanna de Presno (KrF) har følgende verv: 

• medlem av kommunestyret 
• varamedlem til formannskapet 
• varamedlem til administrasjonsutvalget 
• medlem av Hovedutvalg for helse og sosial 
• varamedlem til sosialutvalget 
• varamedlem til Follorådet 

 
 

Fritaksregler 
Fritaksregler, jf. Kommunelovens §15, 2. ledd: 
Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine 
plikter i vervet.  
 

Uttreden 
Ved registrert flytting fra kommunen tapes valgbarheten, jf. Kommunelovens § 15, 1. ledd 
som lyder:  

Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. 
Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for 
to år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. 

 
Opprykk og nyvalg 

 
Kommunestyrets medlemmer, jf. Kommuneloven §16, 2. ledd trer varamedlemmer fra 
partigruppen inn i den nummerorden de er valgt når medlemmer av kommunestyret trer 
endelig ut. I følge valgloven §14-2, 1. ledd: skal ordfører sørge for at valgstyret foretar nytt 
valgoppgjør dersom en representantplass i kommunestyret blir stående ubesatt. Ås kommunes 
reglement pkt. 6.11.5 og pkt. 5.2 er nytt valgoppgjør delegert til ordfører.  
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Varamedlem, jf. kommuneloven §§ 8, punkt 2 og 16, punkt 5: 
Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, eller et annet 
folkevalgt organ valgt av kommunestyret blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret selv velge ett 
eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen 
som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører 
til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet 
eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det 
underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn 
formannskapet kan delegeres til formannskapet. 
 
Formannskapets varamedlemmer må velges av og blant medlemmer av kommunestyret. 
 
Hovedutvalg for helse og sosial, Kommuneloven §16, 3. ledd: 
Det velges nytt medlem selv om det er valgt varamedlemmer til annet organ enn 
kommunestyre når et medlem trer endelig ut. Organet skal suppleres fra den samme gruppe 
som den utredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli 
representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er 
mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn. 
 
For Sosialutvalget gjelder Ås kommunes reglement pkt. 8.2.1.5: 
Sosialutvalgets varamedlemmer velges blant de faste medlemmene av hovedutvalg for helse 
og sosial. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Etter ordførerens vurdering kvalifiserer søknadsgrunnen til fritak i og med det kan være 
vanskelig å skjøtte de politiske vervene i tidsrommet frem til flyttedato. Det blir automatisk 
uttreden etter mai måned, dermed finner ordfører det nødvendig å foreta valgoppgjør.  
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VEDLEGG  
Oversikt over aktuelle utvalg per februar 2009 

Kommunestyret 

Kristelig Folkeparti  

1. Hanna E. Garcia De Presno 
2. Morten Lillemo 
 

1. Torgeir Gillebo 
2. Grete Grindal Patil 
3. Jon-Geir Dittmann 
4. Bjørg Malme 
5. Arve Skutlaberg 

Formannskapet (valgstyret) 

Medlemmer:  Varamedlemmer:  
1. Johan Alnes Ordfører 
2. Ivar Ekanger 
3. Eli Kolstad 

A 
A 
A 

1. Morten Lillemo 
2. Anne Odenmarck 
3. Bjørn Bråte 
4. Wenche Jahrmann 
5. Hanna Garcia De Presno 

KrF 
A 
A 
A 
KrF 

4. Hanne Marit Gran SV 1. Håvard Steinsholt 
2. Saroj Pal 
3. Karsten Nordal Hauken 

SV 
SV 
SV 

5. Egil A. Ørbeck 
6. Arne Hillestad 
7. Gro Haug 

H 
FrP 
H 

1. Torill Horgen 
2. Hilde Kristin Marås 
3. Ove Haslie 
4. Ole Fredrik Nordby 
5. Kjetil Barfelt (K-sak 6/09) 

FrP 
H 
FrP 
H 
FrP 

8. Marianne Røed -Varaordfører 
9. Jorunn Nakken 

Sp 
V 

1. Odd Rønningen 
2. Kjell Ivar Brynildsen 
3. Annett H. Michelsen 
4. Trine Hvoslef- Eide 

Sp 
V 
Sp 
V 

Administrasjonsutvalget  

Medlemmer  Varamedlemmer  

1. Johan Alnes - Leder 
2. Eli Kolstad 

A  
A 

1. Anne Odenmarck 
2. Ivar Ekanger 
3. Bjørn Bråte 
4. Hanna De Presno 

A 
A 
A 
KrF 

3. Håvard Steinsholt - Nestleder SV 1. Hanne Marit Gran 
2. Saroj Pal 
3. Karsten Nordal Hauken 

SV 
SV 
SV 

4. Arne Hillestad FrP 1. Torill Horgen 
2. Ove Haslie 
3. Kjetil Barfelt (K-sak 6/09) 

FrP 
FrP 
FrP 

5. Egil Ørbeck H 1. Gro Haug 
2. Dag Guttormsen 
3. Hilde Kristin Eide Marås 

H 
H 
H 

6. Marianne Røed Sp 1. Annett H. Michelsen 
2. Ann-Karin Sneis 
3. Odd Rønningen 

Sp 
Sp 
Sp 

7. Eli Stokkebø          
 

FF 1. Astrid Svingen  
2. Anne Mari Hojem Borge  
3. Audun Johannessen  
4. Ulrika Oterholm  

FF 
FF 
UDF 
UDF 
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Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) 
(Godkjenning av protokoll A og KrF, jf. HHS vedtak 16.01.08) 

Medlemmer  Varamedlemmer  
1. Anne Odenmarck - Leder A 1. Else Jorunn Vestby A 
2. Marija Tomac A 2. Grazyna Englund A 
3. Tommy Skar - Nestleder A 3. Hildegunn Stavnes A 
  4. Anne Mari Hojem Borge A 
  5. Torger Gillebo KrF 
4. Roberto Puente Corral SV 1. Karsten Nordal Hauken SV 
  2. Hilde Korbi SV 
  3. Grete Løvmo SV 
5. Ove Haslie FrP 1. Rubina Mushtaq (jf. K-sak 20/08) H 
6. Dag Guttormsen H 2. Anne Grete Edvardsen FrP 
7. Torill Horgen (K-sak 6/09) FrP 3. Gro Haug H 
  4. Eli Lerheim FrP 
  5. Marianne Semner H 
8. Annett H. Michelsen Sp 1. Margrethe Hall Christensen V 
9. Hanna Garcia De Presno KrF 2. Leif Sundheim Sp 
  3. Siri Kjær V 
  4. Arne Ellingsberg Sp 

 

Sosialutvalg    

Medlemmer  Varamedlemmer  
1. Tommy Skar – Leder A 1. Marija Tomac A 
2. Anne Odenmarck A 2. Hanna De Presno KrF 
3. Annett H. Michelsen - Nestleder Sp 3. Roberto Puente Corral SV 
4. Dag Guttormsen H 4. Torill Horgen (K-sak 6/09) FrP 
5. Ove Haslie FrP   

 

Follorådet – medlemmer fra Ås kommune 

Medlemmer  Personlig vara  
1. Johan Alnes A Håvard Steinsholt SV 
2. Marianne Røed Sp Hanna Garcia De Presno KrF 
3. Arne Hillestad FrP Egil Ørbeck H 
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Møtebok for valgstyret – valgbok 2007 
 

 


