
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 

 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 17.06.2009 
 
FRA SAKSNR:  43/09 FRA KL: 16.30 
TIL SAKSNR: 52/09 TIL KL: 18:55 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A:     Eli Kolstad 
 
Møtende medlemmer:  
A:     Johan Alnes, Ivar Ekanger 
H:     Egil Ørbeck, Gro Haug 
FrP: Arne Hillestad 
Sp:  Marianne Røed  
SV:  Hanne Marit Gran 
V:  Jorunn Nakken 
 
Møtende varamedlemmer:  
A:     Anne Odenmarck 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Per A. Kierulf, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, teknisk sjef Arnt Øybekk, 
oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud, 
service- og kommunikasjonssjef Thora Bakka og økonomisjef Mikal Johansen. 
 
Diverse merknader:  
Møtet ble innledet med en orientering vedrørende lokalisering av NVH/NVI. 
 
 
Godkjent 18.06.2009 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 
Underskrifter: 

_____________________             _____________________ 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
43/09 09/1818  
UTARBEIDELSE AV HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010 - 2013  
 
44/09 08/2834  
ETABLERING AV KOMMUNAL VEDERLAGSORDNING 
- VEDTEKTER OG FINANSIERING 
 
45/09 09/1652  
NÆRMILJØANLEGG I SVALESTIEN  
 
46/09 09/1660  
VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN OG GJERSJØVASSDRAGENE   
- UTTALELSE TIL UTKAST TIL FORVALTNINGSPLAN 2010-2015 FOR  
VANNREGION 1 – GLOMMA/INDRE OSLOFJORD – EUS VANNRAMMEDIREKTIV 
 
47/09 09/1533  
ITV OVERVÅKING (VIDEOOVERVÅKING) AV NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE, 
NORDBY SKOLE OG SJØSKOGEN SKOLE 
 
48/09 09/1824  
ETABLERING AV MIDLERTIDIG ASYLMOTTAK PÅ HEIA  
 
49/09 09/1473  
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - ANN-KARIN SNEIS (SP)  
 
50/09 09/1797    (Offl§23) 
TAPSDELING STARTLÅN  
 
51/09 09/1819    (Offl§13/Fvl§13) 
KLAGE - AVSLAG PÅ SØKNAD OM STARTLÅN  
 
52/09 09/847  (Offl§13/Fvl§13) 
SALG AV KOMMUNALE BOLIGER  
 
 

ORIENTERINGSSAK 17.06.2009 
 
LOKALISERING NVH/NVI  
Orientering om utviklingsplaner, alternative lokaliseringer og foreløpige anbefalinger 
ble holdt av Statsbygg v/ Harald Færgestad og Anders Skauge og 
Narud Stokke Wiig Arkitekter & Planleggere AS v/Siri Bakken. 
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INFORMASJON FRA RÅDMANNEN 17.06.2009 
            

1. Oppfølging av F-sak 41/09 Budsjettregulering 1. tertial 2009.  
Notat av 17.06.2009 ble sendt på e-post samme dag, jf. lnr. 9889/09. 
E-post fra rådmannen med tilleggsopplysninger var sendt 15.06.2009,  
jf. 9989/09 
Formannskapets behandling:  
Forslag til innsparingstiltak iverksettes. 

 
2. Oppfølging av F-sak 36/09 Søknad om overføring/økning av garantistillelse 

Orrestien barnehage.  
Tilleggsopplysninger ble sendt i e-post 15.06.2009 fra rådmannen, jf. 9989/09 

 
3. Vurdering av kommunens eiendomsforvaltning.  

Rådmannens forslag til prosjektplan, datert 10.06.2009, var sendt i e-post 
11.06.2009. Endringsforslag fra FrP v/Kjetil Barfelt var sendt formannskapet i  
e-post 16.06.2009. 
 
Formannskapets behandling: 
Formannskapet drøftet prosjektplanen og foreslåtte endringer. 
Formannskapet var enige om at  
• styringsgruppa består av formannskapet og rådmannen  
• prosjektgruppa består av leder av HTM, leder av plankomiteen,  

Kjetil Barfelt (Frp) som representant utpekt av formannskapet, rådmannen,  
teknisk sjef, + 1 tillitsvalgt. Rådmannen står fritt til å ta med de han ønsker fra 
administrasjonen for øvrig. 

Prosjektplanen drøftes videre i prosjektgruppa og endelig versjon forelegges 
formannskapet. 
 

4. Salg av Åslund. Rådmannen orienterte om status vedr. salg og overtakelse, samt 
et nytt tilbud. 
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Utv.sak nr. 43/09  
UTARBEIDELSE AV HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010 - 2013  
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Formannskapets behandling 17.06.2009: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 17.06.2009: 
1. Arbeidet med plan- og budsjettprosessen gjennomføres som beskrevet i 

saksutredningen.  
2. De foreløpige økonomiske rammene for 2010 – 2013 reduseres med følgende 

beløp:  
Sentraladministrasjonen :  1,633 mill kroner 
Oppvekst og kultur:   5,074 mill kroner 
Helse- og sosial:  5,878 mill kroner 
Teknikk og miljø:  2,189 mill kroner 

3.    Det arbeides videre med de områdene hovedutvalgene mener bør vurderes 
       med tanke på å redusere kostnadene og øke inntektene. 
 
 
  
Utv.sak nr. 44/09  
ETABLERING AV KOMMUNAL VEDERLAGSORDNING  
- VEDTEKTER OG FINANSIERING 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 03.06.2009:  
Tilsvarer formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
Formannskapets behandling 17.06.2009: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 17.06.2009: 
1. Ås kommune vedtar vedtekter til kommunal vederlagsordning for tidligere 

barnevernsbarn, alternativ 1, med følgende endringer til ny § 2 i vedtekene:  
Det oppnevnes et vederlagsutvalg bestående av tre uavhengige medlemmer 
og to uavhengige varamedlemmer.  Medlemmer og varamedlemmer i utvalget 
bør ikke ha eller ha hatt politiske verv i Ås, eller være ansatt eller ha vært 
ansatt i kommunen. Medlemmer og varamedlemmer bør ha kompetanse blant 
annet innen psykologi og/eller barnevernspedagogikk. 

2. Utgifter til ordningen innarbeides med rullering av kommunens økonomiplan 2010-
2013. 

3. I løpet av 2009, og i god tid før ordningen iverksettes, tar Ås gjennom Follorådet 
initiativ til fellesdrøfting mellom kommuner og myndigheter i Akershus 
(Fylkesmannen og fylkeskommunen) for å se om det er grunnlag for samordning 
eller samarbeid blant annet om felles sekretariatsfunksjon. Ordningen kan 
revurderes når/hvis andre Follo-kommuner etablerer liknende ordninger og det er 
aktuelt med et samarbeid, men dog ikke slik at Ås får en dårligere ordning enn 
den som allerede er vedtatt. 
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Utv.sak nr. 45/09  
NÆRMILJØANLEGG I SVALESTIEN  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 04.06.2009: 
Tilsvarer formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
Formannskapets behandling 17.06.2009: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 17.06.2009: 
1. Ås kommune kan stå som tiltakshaver for bygging av nærmiljøanlegget som er 

planlagt bygd på regulert friområde i Svalestien på følgende vilkår: 
a) Svalestien Vel må sørge for at igangsettingstillatelse gis av     

bygningsmyndigheten, og at anlegget tilfredsstiller sikkerhetskrav nedfelt i 
gjeldende standarder 

b) Svalestien Vel fullfinansierer prosjektet og overfører midlene til kommunen 
c) Svalestien Vel må fremlegge skriftlig tillatelse fra grunneier om etablering 

av nærmiljøanlegget på det aktuelle området 
d) kommunen overtar eiendomsretten samt drifts- og vedlikeholdsansvaret til 

nærmiljøanlegget når det er fullført. 
e) Det inngås avtale mellom Svalestien Vel og kommunen om at Velet dekker alle 

drifts- og vedlikeholdsutgifter samt reparasjonsutgifter knyttet til anlegget. 
2. Ås kommunes investeringsbudsjett økes med kr 300 000 finansiert av midler fra 

Svalestien Vel. 
3. Når anlegget er fullført utbetaler Ås kommune Svalestien Vel inntil kr 60 000. 
4. Tiltaket innlemmes i kommunal tiltaksplan for idretts- og nærmiljøanlegg for 2010-

2013 
 
 
  
Utv.sak nr. 46/09  
VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN OG GJERSJØVASSDRAGENE   
- UTTALELSE TIL UTKAST TIL FORVALTNINGSPLAN 2010-2015 FOR  
VANNREGION 1 – GLOMMA/INDRE OSLOFJORD  
– EUS VANNRAMMEDIREKTIV 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 04.06.2009: 
Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Formannskapets behandling 17.06.2009: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 17.06.2009: 
I utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram 2010-2015 er mål og tiltak for 
vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøenvassdragene beskrevet. 
Disse vil kreve et stort engasjement fra kommunene og staten. Den samlede 
saksfremstillingen har til hensikt å tydeliggjøre konsekvensene som det videre 
arbeidet i vannområdet vil få for kommunene.  
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Ås kommune ser følgende utfordringer: 
 
1. Det påpekes et generelt behov for økte statlige midler til å tette de kunnskapshull 

som er avdekket i arbeidet med tiltaksanalysen, bl.a. på miljøgifter. 
2. Det er behov for at staten bidrar med økte midler til gjennomføring av 

overvåkingsprogrammer. 
3. Det er nødvendig med mer ressurser til å dekke økning i forvaltningsoppgaver for 

Landbrukskontoret i Follo.  
4. Det er behov for å videreutvikle kunnskapen om kostnader for landbrukstiltak 
5. Behovet for å videreføre arbeidet med å rekruttere og beholde kompetanse innen 

vannforvaltning og avløpsteknikk understrekes. 
6. Det understrekes betydningen av at Fylkeskommunen og Fylkesmannen, som 

viktige samarbeidsaktører med kommunene, gis tilstrekkelige midler til å håndtere 
vannforvaltningsoppgavene som kreves. 

7. For å kunne nå fastsatte miljøkrav for vannforekomstene er det viktig å 
understreke betydningen av at staten som overordnet myndighet, etablerer 
juridiske og økonomiske virkemidler – spesielt innen landbrukssektoren – som er 
effektive og formålstjenlige. 

 
 
  
Utv.sak nr. 47/09  
ITV OVERVÅKING (VIDEOOVERVÅKING) AV NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE, 
NORDBY SKOLE OG SJØSKOGEN SKOLE 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 04.06.2009: 
1. Installering av overvåkingsutstyr for overvåkning av Sjøskogen skole, Nordby 

skole og Nordbytun ungdomsskole iverksettes før skolestart høsten 2009.  
Kostnadene, Kr 525 000, dekkes ved bruk av vedlikeholdsmidler.  

2. Det forutsettes fastsatt prosedyrer for overvåkning og informasjonshåndtering 
som ivaretar personvernet. 

3. Videoovervåkning i skoletiden skal behandles politisk. 
 
Formannskapets behandling 17.06.2009: 
Egil Ørbeck (H) og Ivar Ekanger (A) fremmet følgende fellesforslag som alternativ til 
rådmannens innstilling pkt. 3: 
Forslag om eventuell videoovervåking i skoletiden og forslag til prosedyrer, jf. pkt. 2, 
skal legges frem for formannskapet til godkjenning. 
 
Marianne Røed (Sp) fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling 
pkt. 3, som nytt punkt i tillegg til/før fellesforslaget: 
Videoovervåking skal ikke forekomme i skoletiden. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling pkt. 1 ble vedtatt 7-2(1H, V). 
Rådmannens innstilling 2 ble enstemmig vedtatt. 
Fellesforslaget ble vedtatt 6-3(1H, Sp, V) ved alternativ votering mot Sp's forslag. 
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Formannskapets vedtak 17.06.2009: 
1. Installering av overvåkingsutstyr for overvåkning av Sjøskogen skole, Nordby 

skole og Nordbytun ungdomsskole iverksettes før skolestart høsten 2009.  
Kostnadene, Kr 525 000, dekkes ved bruk av vedlikeholdsmidler.  

2. Det forutsettes fastsatt prosedyrer for overvåkning og informasjonshåndtering 
som ivaretar personvernet. 

3. Forslag om eventuell videoovervåking i skoletiden og forslag til prosedyrer,  
jf. pkt. 2, skal legges frem for formannskapet til godkjenning. 

 
 
  
Utv.sak nr. 48/09  
ETABLERING AV MIDLERTIDIG ASYLMOTTAK PÅ HEIA  
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Formannskapets behandling 17.06.2009: 
Marianne Røed (Sp) fremmet følgende forslag: 
Prinsipalt 
1. Det etableres ikke midlertidig asylmottak på Heia. 
 
Subsidiært (tillegg til rådmannens innstilling) 
1. Det arrangeres et åpent møte der ledelse/ansatte på Bjørnebekk, kommunen, 

naboer og andre interesserte inviteres. 
2. Antallet beboere vurderes i forhold til hva som er forsvarlig og i forhold til 

anbudsregler. 
3. Formannskapet ber om at det fremmes sak om gatebelysning i området. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble vedtatt 6-3(1H, FrP og Sp) ved alternativ votering mot 
Sp's prinsipale forslag. 
Sp's subsidiære forslag ble nedstemt 7-2 (1H, Sp). 
 
Formannskapets vedtak 17.06.2009: 
1. Det etableres et midlertidig asylmottak på Heia under forutsetning av at lokalene 

tillates benyttet til formålet og at UDI aksepterer Ås kommunes tilbud. 
2. Ordfører får fullmakt til å undertegne den endelige avtalen.  
3. Styringsgruppen for asylmottaket får fullmakt til å disponere økningen i 

vertskommunetilskuddet.  
 
 
  
Utv.sak nr. 49/09  
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - ANN-KARIN SNEIS (SP)  
 
Ordførerens innstilling: 
1. Ann-Karin Sneis (Sp) fritas fra sine politiske verv i administrasjonsutvalget, 

Hovedutvalg for teknikk og miljø, plankomiteen, representantskapet for AL Liahøy 
og styret i Søndre Follo Brannvesen fra vedtaksdato og ut valgperioden.  

2. Ann-Karin Sneis(Sp) beholder sin plass i kommunestyret. 
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3. Som nytt medlem av hovedutvalg for teknikk og miljø velges: 
4. Som ny 3. varamedlem av administrasjonsutvalget velges:  
5. Som ny 3. varamedlem av plankomiteen velges: 
6. Som nytt medlem av representantskapet AL Liahøy velges: 
7. Som nytt medlem av styret i Søndre Follo Brannvesen velges: 
 
Formannskapets behandling 17.06.2009: 
Marianne Røed (Sp) opplyste at Sp foreløpig ikke har forslag til nye kandidater til 
vervene, jf. ordførerens innstilling pkt. 3-7. 
  
Votering: 
Ordførerens innstilling pkt. 1 og 2 ble enstemmig tiltrådt. 
Behandling av innstillingens pkt. 3-7 ble enstemmig utsatt til neste ordinære møte. 
 
Formannskapets innstilling 17.06.2009: 
1. Ann-Karin Sneis (Sp) fritas fra sine politiske verv i administrasjonsutvalget, 

Hovedutvalg for teknikk og miljø, plankomiteen, representantskapet for AL Liahøy 
og styret i Søndre Follo Brannvesen fra vedtaksdato og ut valgperioden.  

2. Ann-Karin Sneis(Sp) beholder sin plass i kommunestyret. 
3. Behandling av innstillingens pkt. 3-7 utsettes til neste ordinære møte. 
 
 
  
Utv.sak nr. 50/09 (Offl § 23) 
TAPSDELING STARTLÅN  
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Formannskapets behandling 17.06.2009: 
Møtet ble holdt for lukkede dører i hht. kommuneloven § 31 nr. 3. 
 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 17.06.2009: 
Kommunen betaler inn sine 25 % av tapet med kr ________. Beløpet belastes 
kommunens tapsfond for starlån (fondskonto 25650700) 
 
 
  
Utv.sak nr. 51/09 (Offl§13/Fvl§13) 
KLAGE - AVSLAG PÅ SØKNAD OM STARTLÅN  
 
Innstilling: Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Formannskapets behandling 17.06.2009: 
Møtet ble holdt for lukkede dører i hht. kommuneloven § 31 nr. 3. 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets vedtak 17.06.2009: 
Klagen fra søker nr. 364 om avslag på søknad om startlån kr. 1 200 000 til 
refinansiering, tas ikke til følge. 
Avslaget er begrunnet med klageren ikke vurderes å ha tilstrekkelig betalingsevne 
samt at et startlån som omsøkt ikke vil redusere vesentlig søkerens månedlig 
låneutgifter.  
 
 
  
Utv.sak nr. 52/09 (Offl§13/Fvl§13) 
SALG AV KOMMUNALE BOLIGER  
 
Innstilling: Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Alternativ 1 
1. Leieren av Gamle Mossevei 77 gis tilbud om kjøp av boligen til takst. 
2. Rustadtorget 9, Torderudveien 18 A og Valkyrieveien 31 D utlyses ikke for salg. 
 
Alternativ 2 
1. Leieren av Gamle Mossevei 77 gis tilbud om kjøp av boligen til takst. 
2. Rustadtorget 9, Torderudveien 18 A og Valkyrieveien 31 D selges til 

høystbydende. 
 
Formannskapets behandling 17.06.2009: 
Møtet ble holdt for lukkede dører i hht. kommuneloven § 31 nr. 3. 
 
Votering: Innstillingens alternativ 1 ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 17.06.2009: 
1. Leieren av Gamle Mossevei 77 gis tilbud om kjøp av boligen til takst. 
2. Rustadtorget 9, Torderudveien 18 A og Valkyrieveien 31 D utlyses ikke for salg. 
 
 
 


