
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 

 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 11.11.2009 
 
FRA SAKSNR:  89/09 FRA KL: 16.30 
TIL SAKSNR: 91/09 TIL KL: 18.40 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A:     Ivar Ekanger, Eli Kolstad 
SV:  Hanne Marit Gran 
 
Møtende medlemmer:  
A:     Johan Alnes  
H:     Egil Ørbeck, Gro Haug 
FrP: Arne Hillestad 
Sp:  Marianne Røed  
V:  Jorunn Nakken 
 
Møtende varamedlemmer:  
KrF: Morten Lillemo 
A: Anne Odenmarck 
SV:  Håvard Steinsholt 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Fung. rådmann/helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt,  
førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  teknisk sjef Arnt Øybekk,  
oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad og økonomisjef Mikal Johansen 
 
Diverse merknader:  
 
 
 
Godkjent 12.11.2009 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 
Underskrifter: 

_____________________             _____________________ 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
89/09 09/2996  
HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010 - 2013  
 
90/09 08/2291  
ÅS KOMMUNES REGLEMENTER - REVIDERING 2009  
ENDELIG BEHANDLING 
 
91/09 09/3026  
KULTURHUSET - FORPROSJEKT - UTVIDELSE AV KOSTNADSRAMME  
 
 

INFORMASJON FRA RÅDMANNEN 11.11.2009 
              

1. Status for gjennomføringen av vaksinering (Pandemrix) mot influensa A(H1N1). 
Vaksineringen fungerer godt i Ås kommune. Fastlegene har økt beredskap ved 
Follo legevakt IKS i forbindelse med influensaen.  

 
2. Landbrukssjefen har sagt opp sin stilling. 
 
3. Handlingsprogram med økonomiplan 2010 – 2013. Det minnes om at frist for 

innsending av spørsmål til rådmannen er 16.11.2009. 
 
4. Andre partnerskapsmøte mellom NAV Akershus og Ås kommune ble holdt 

03.11.2009. 
 
 
 

REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 11.11.2009 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
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MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 11.11.2009 
-orientering fra ordfører og eventuelt 

 
1. Kr 3000,- i gave fra formannskapet til Nordby skolekorps i anledning 50 års 

jubileet 1.11.2009. 
 
2. Skisseprosjekt – boliger for vanskeligstilte i Fjellveien. Tilbudsforespørsel på 

arkitektfaglig bistand. 
 
3. Økt beredskap hos kommunens leger i forbindelse med svineinfluensaen. 
 
4. Møte med velforeningene torsdag 26. november kl. 19.00. 
 
5. Protokoll fra representantskapsmøte i Follo Ren 9/11-09. 
 
6. Steen og Strøm arrangerer frokostseminar 19/11-09 kl. 08.30 – 10.30 med tema: 

Miljø- og samfunnsansvar, med bl.a. Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. 
Påmelding via nettet – gratis adgang. 

 
7. Konferanse i Oslo 12.01.10: Lokaldemokrati i Norge – forvitring eller fornyelse? 
 
8. Kommunekredits kommunekonferanse i Trondheim (10.)11-12/3.2010. 
 
9. UMB v/rektor er forespurt via e-post om mulighetene for et strategimøte mellom 

UMB og formannskapet. 
 
10. Tilbud om kostnadsfrie ”Nei-takk” klistrelapper for uønsket reklame – for 

kommunal distribusjon til kommunens innbyggere. 
 
11. Oversikt over Kulturskolens tilbud. 
 
12. Morarenter frafalles vedr. salg av Åslund. 
 
13. Statsborgerseremoni i Oslo rådhus søndag 15.11.2009. Varaordfører deltar. 
 
14. Dag Guttormsen og Jorunn Nakken er julemiddagkomite sammen med Marit 

Roxrud Leinhardt, Annette Grimnes og Vibeke Berggård. 
 
15. Referat fra møte i AU Follorådet 09.11.09. 
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Utv.sak nr. 89/09  
HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010 - 2013  
 
Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2010-2013 vedtas. 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2010 vedtas.  

a) Skattesatsene for 2010 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets 
vedtak i statsbudsjettet for 2010. Det avsettes 8 prosent av innbetalt skatt i 
margin til skattefordelingsoppgjøret. 

b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 10.  
c) Forslag til kommunale avgifter vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer 

for 2010, jf. vedlegg 11.  
d) Opptak av ordinært lån på kr. 4.270.000 vedtas (serielån med avdragstid 30 

år). Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av 
trekkfasilitet på inntil kr. 15.000.000.  

e) Det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk i Ås kommune med 6 promille 
av takstverdien.  

 
Formannskapets behandling 11.11.2009: 
Frist for spørsmål til rådmannen er 16.11.2009. Spørsmålene sendes skriftlig og helst 
samlet fra hvert parti til kierulf@as.kommune.no. 
 
Johan Alnes (A) inviterte alle partier som har ønske om å stå bak et felles 
budsjettforslag, til møte mandag 23.11.2009 kl. 16.30 på rådhuset. Partiene kan stille 
med inntil to representanter. 
 
Notat av 06.11.2009 om idrettshall var sendt formannskapet på e-post/lagt i hyllene 
samme dag, lnr. 17095/09. 
 
Votering: Det ble ikke votert. 
 
Formannskapets vedtak 11.11.2009: 
Formannskapets behandling fortsetter på neste møte. 
 
 
  
Utv.sak nr. 90/09  
ÅS KOMMUNES REGLEMENTER - REVIDERING 2009 ENDELIG BEHANDLING 
 
Formannskapets innstilling 14.10.2009, uendret 28.10.2009: 
Ås kommunes reglementer vedtas i samsvar med vedlegg 1 datert 24.09.2009 med 
følgende endringer: 
 
1. Side 25, punkt 6.11.2, nytt siste punkt:  

Når ordfører på vegne av formannskapet gir gaver av økonomisk verdi skal dette 
refereres i førstkommende møte. 
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2. Side 32, nytt nest siste punkt etter "kunngjøringsfrist": 

I viktige saker som budsjett, økonomiplan, handlingsprogram, kommuneplan, 
årsmelding og andre saker med stor dokumentasjonsmengde skal sakspapirene 
sendes ut minst 14 dager før politisk behandling. 

 
3. Side 50, punkt 11.11.1 endres til: 

Ordføreren gis gratis mobiltelefon og bredbåndsdekning. 
"Ordføreren gis dekning av hel abonnementsavgift og kr 1200 pr. år" utgår. 
 

4. Side 50, punkt 11.13.2: 
Satsene økes med 50 % - fra 200 til 300 og fra 400 til 600. 

 
Formannskapets behandling 11.11.2009: 
Jorunn Nakkens (V) forslag, fremmet 28.10.09: 
1. Side 6 punkt 4.2, tredje siste kulepunkt endres til: 

Behandle og avgjøre saker vedrørende interkommunalt samarbeid, 
interkommunale selskaper og aksjeselskaper. 
 

2. Side 8 etter punkt 4.2.2, tilføyes nytt punkt: 
Lov av 29. januar 1999 om interkommunale selskaper: 
§ 4  Vedta selskapsavtale og eventuelle endringer i denne. 
§ 6  Oppnevne representantskapsmedlem med vara. 
§ 32  Vedta oppløsning av selskapet. 

 
Marianne Røed (Sp) fremmet følgende forslag: 
1. Side 12 under pkt. 6.1.1. tiføyes et nytt kulepunkt: 

Ivareta kommunens ansvar etter Opplæringslova kapittel 13, i hovedsak § 13-10. 
 

2. Side 21 punkt 6.7.2 Fase 4: 
Siste setning, "Plankomiteens arbeid avsluttes, forutsatt at prosjektet gjennom-
føres innenfor tildelte rammer", strykes. 
 

3. Side 21 punkt 6.7.2 Fase 5, kulepunkt 3 tilføyes "Plankomiteen og" slik at det 
lyder:  
Plankomiteen og formannskapet holdes løpende orientert om fremdrift og 
økonomi. 
 

4. Side 3, punkt 1 innledningens første avsnitt endres slik at det lyder: 
Reglementene gir oversikt over ansvars- og myndighetsfordelingen i Ås 
kommune. I dette dokumentet blir myndighet delegert fra kommunestyret til 
ordfører, rådmann, formannskap, hovedutvalg og andre utvalg i henhold til Lov 
om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107, særlover og 
forskrifter utgått fra lov. 

 
Morten Lillemo (KrF) fremmet følgende forslag som alternativ til formannskapets 
innstilling pkt 4: 
  Side 50, punkt 11.13.2, punktet skal lyde: 

Det kan refunderes inntil kr 100,- per time og maksimum kr 800,- per dag. 
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Ordfører Johan Alnes fremmet følgende forslag: 
Side 50, punkt 11.14 endres i samsvar med vedtak i K-sak 54/09 til: 
 Kommunalt tilskudd til folkevalgte grupper i kommunestyret   

1. Samlet kommunal støtte til de folkevalgte gruppene i kommunestyret 
budsjetteres med 27 % av ordførers godtgjørelse. 

2. Støtten fordeles med 20 % til grunnstøtte og 80 % til stemmestøtte. 
3. Stemmestøtten gis med et likt kronebeløp per stemme til de partier som får 

grunnstøtte ved siste kommunestyrevalg. 
 
Votering: 
KrF's forslag ble tiltrådt 6-3 (2A, FrP) ved alternativ votering mot formannskapets 
innstilling pkt. 4. 
V's, Sp's og ordførers forslag ble enstemmig tiltrådt. 
Formannskapets innstilling for øvrig ble enstemmig opprettholdt. 
 
Formannskapets innstilling 11.11.2009: 
Ås kommunes reglementer vedtas i samsvar med vedlegg 1 datert 24.09.2009 med 
følgende endringer: 
 
1. Side 3, punkt 1 innledningens første avsnitt endres slik at det lyder: 

Reglementene gir oversikt over ansvars- og myndighetsfordelingen i Ås 
kommune. I dette dokumentet blir myndighet delegert fra kommunestyret til 
ordfører, rådmann, formannskap, hovedutvalg og andre utvalg i henhold til Lov 
om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107, særlover og 
forskrifter utgått fra lov. 
 

2. Side 6 punkt 4.2, tredje siste kulepunkt endres til: 
Behandle og avgjøre saker vedrørende interkommunalt samarbeid, 
interkommunale selskaper og aksjeselskaper. 
 

3. Side 8 etter punkt 4.2.2, tilføyes nytt punkt: 
Lov av 29. januar 1999 om interkommunale selskaper: 
§ 4  Vedta selskapsavtale og eventuelle endringer i denne. 
§ 6  Oppnevne representantskapsmedlem med vara. 
§ 32  Vedta oppløsning av selskapet. 

 
4. Side 12 under pkt. 6.1.1. tiføyes et nytt kulepunkt: 

Ivareta kommunens ansvar etter Opplæringslova kapittel 13, i hovedsak § 13-10. 
 

5. Side 21 punkt 6.7.2 Fase 4: 
Siste setning, "Plankomiteens arbeid avsluttes, forutsatt at prosjektet gjennom-
føres innenfor tildelte rammer", strykes. 
 

6. Side 21 punkt 6.7.2 Fase 5, kulepunkt 3 tilføyes "Plankomiteen og" slik at det 
lyder:  
Plankomiteen og formannskapet holdes løpende orientert om fremdrift og 
økonomi. 
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7. Side 25, punkt 6.11.2, nytt siste punkt:  

Når ordfører på vegne av formannskapet gir gaver av økonomisk verdi skal dette 
refereres i førstkommende møte. 

 
8. Side 32, nytt nest siste punkt etter "kunngjøringsfrist": 

I viktige saker som budsjett, økonomiplan, handlingsprogram, kommuneplan, 
årsmelding og andre saker med stor dokumentasjonsmengde skal sakspapirene 
sendes ut minst 14 dager før politisk behandling. 

 
9. Side 50, punkt 11.11.1 endres til: 

Ordføreren gis gratis mobiltelefon og bredbåndsdekning. 
"Ordføreren gis dekning av hel abonnementsavgift og kr 1200 pr. år" utgår. 
 

10.  Side 50, punkt 11.13.2, punktet skal lyde: 
Det kan refunderes inntil kr 100,- per time og maksimum kr 800,- per dag. 

 
11. Side 50, punkt 11.14 endres i samsvar med vedtak i K-sak 54/09 til:  

Kommunalt tilskudd til folkevalgte grupper i kommunestyret 
1. Samlet kommunal støtte til de folkevalgte gruppene i kommunestyret 

budsjetteres med 27 % av ordførers godtgjørelse. 
2. Støtten fordeles med 20 % til grunnstøtte og 80 % til stemmestøtte. 
3. Stemmestøtten gis med et likt kronebeløp per stemme til de partier som får 

grunnstøtte ved siste kommunestyrevalg. 
 
 
  
Utv.sak nr. 91/09  
KULTURHUSET - FORPROSJEKT - UTVIDELSE AV KOSTNADSRAMME  
 
Rådmannens innstilling: 
Plankomiteen fortsetter sitt arbeid med å utarbeide anbudsbeskrivelser for 
brannsikring av kulturhuset. 
 
Formannskapets behandling 11.11.2009: 
Egil Ørbeck (H) fremmet følgende forslag som tillegg til rådmannens innstilling: 
Plan for kulturhuset legges frem til politisk behandling før…. 
 
Votering:  
Rådmannens innstilling ble vedtatt 6-3 (2H, FrP) ved alternativ votering mot H's 
forslag. 
 
Mindretallsanke: 
Egil Ørbeck (H), Gro Haug (H) og Arne Hillestad (FrP) krevde saken forelagt 
kommunestyret, jf. Ås kommunes reglementer pkt. 8.2.2.3. 
 
Formannskapets vedtak 11.11.2009 – mindretallsanket til  
kommunestyret 25.11.2009: 
Plankomiteen fortsetter sitt arbeid med å utarbeide anbudsbeskrivelser for 
brannsikring av kulturhuset. 


