
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Formannskapet Moer sykehjem 28.04.2010 
 møterom 1-3  
 
Fra F-sak:  23/10 Fra kl.: 16.30 
Til F-sak: 24/10 Til kl.: 17:40 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A:     Ivar Ekanger 
SV:  Hanne Marit Gran 
 
Møtende medlemmer:  
A:     Johan Alnes, Eli Kolstad  
H:     Egil Ørbeck, Gro Haug 
FrP: Arne Hillestad 
Sp:  Marianne Røed  
V:  Jorunn Nakken 
 
Møtende varamedlemmer:  
KrF: Morten Lillemo 
SV:  Håvard Steinsholt      
 
Fra administrasjonen møtte: 
Fungerende rådmann/helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt,  
førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær, teknisk sjef Arnt Øybekk, 
plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud og økonomisjef Mikal Johansen. 
 
Diverse merknader:  
Meldingssaker ble delt ut i begynnelsen av møtet. 
 
 
Godkjent 29.04.2010 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 
F-sak Saksnr. Arkivkode 
Tittel 
 
23/10 10/1213 145 &14  
ÅRSMELDING 2009  
 
24/10 10/561 033 &00  
DELEGERING TIL RÅDMANNEN  
- JUSTERING AV ÅS KOMMUNES REGLEMENTER  
 
 

INFORMASJON FRA RÅDMANNEN 28.04.2010 
 

1. Økonomiplankonferanse for formannskap og hovedutvalg holdes 11.05.2010  
kl 16.30 – 20.30 på Moer sykehjem, møterom 1-3 i første etasje. Innkalling vil bli 
sendt snarest. Alle bes gi tilbakemelding om de kan delta eller ikke til Jeanette 
Karlsen, e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no eller tlf. 64 96 20 18. 
 

2. Status tilsetting av eiendomssjef. 28 søknader er kommet inn. 
 
3. Økonomisjefen har sagt opp sin stilling. 
 
4. Umb v/Institutt for landskapsplanlegging har tatt kontakt med kommunen i 

forbindelse med at ca. 70 studenter arbeider med en oppgave med sentrums-
utvikling i Ås som "case". 
 

5. Rådmannen foreslo at spørsmål eller merknader til årsmeldingen behandles på 
samme måte som ved behandling av Handlingsprogram med økonomiplan. 
Spørsmål eller merknader sendes rådmannen skriftlig og helst samlet fra hvert 
parti innen 05.05.2010, kierulf@as.kommune.no. Samlet svar sendes med 
kommunestyrets innkalling i sak om årsmelding. 

 
 
 

REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 28.04.2010 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
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MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 28.04.2010 
-orientering fra ordfører og eventuelt 

 

1. Organiseringen av Follo barne- og ungdomsskole skal behandles i ordførermøte 
30.04.2010. Interesserte partier kan få kopi av saksfremlegget. 

 
2. Holbæk kommune i Danmark har sagt opp sitt vennskapskommunesamarbeid 

med Ås kommune, jf. 09/993-5. 
 
3. Invitasjon til møte om plansamarbeid Oslo-Akershus i Oslo rådhus 20. mai 2010, 

fra kl. 14.00-17.00. Andre politiker som vil møte i tillegg til ordfører bes melde fra 
om det. Påmeldingsfrist 10. mai. 

 
4. Kondensproblemer i Åshallen – kan visst bare løses ved at taket legges om og 

isoleres. 
 
5. Budsjettoppfølging – oversikter ble delt ut. 
 
6. Markering av byggestart for nytt dobbeltspor Oslo-Ski på Ski stasjon fredag 7. mai 

kl. 13.00. Spaden settes i jorda av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. 
 
7. 1. mai er offentlig høytidsdag – aktiviteter i Ås kan annonseres på kommunens 

nettsider. 
 
8. Rammefinansiering av krisesentrene vil føre til et sterkt svekket tilbud i Follo. 

Follo-ordførerne protesterer. 
 
9. Ordførere og rådmenn er invitert til Ahus tirsdag 25. mai 14.00-16.00 for å drøfte 

status for overføring fra Aker til Ahus samt status for utskrivingsklare pasienter, 
revidering av samarbeidsavtalen og pasienthotell. 

 
10. Tusen takk for innsatsen – fra Earth Hour. 162 kommuner og 5 fylkeskommuner 

deltok. 
 
11. Kommunens praksis med lang arbeidsdag torsdag tas opp til evaluering. 
 
12. Ordfører og rådmann skal delta på arbeidsseminar for ordførere og rådmenn 19. 

– 20.05.2010 og har dermed forfall til kommunestyret 19.05.2010.  
 
13. Generalforsamling i Follo Futura AS holdes 19.05.2010, varaordfører Marianne 

Røed (Sp) deltar.  
 
14. Naturmangfoldloven, kursinvitasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 

Miljøvernavdelingen, er sendt medlemmer av formannskap og Hovedutvalg for 
teknikk og miljø på e-post 27.04.2010.  
Kursdag for Follo er tirsdag 1. juni kl. 9.00 – 19.30. Elektronisk påmelding innen  
7. mai til grete.andersson.korsmo@fmoa.no. 

 
15. Ås videregående skole holder en konferanse i skolens nye aula 04.05.2010 kl. 

9.45. Nils Aage Jegstad, fylkesleder i Akershus, ønsker velkommen. Den polske 
ambassaden er representert. Formannskapet er invitert. Egil Ørbeck (H) og Arne 
Hillestad (FrP) deltar. 
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F-sak 23/10  
ÅRSMELDING 2009  
 
Rådmannens innstilling: 
Årsmelding 2009 tas til orientering. 
 
Formannskapets behandling 28.04.2010: 
Spørsmål eller merknader til årsmeldingen sendes rådmannen skriftlig og helst 
samlet fra hvert parti innen 05.05.2010, kierulf@as.kommune.no. 
Samlet svar sendes med kommunestyrets innkalling i sak om årsmelding. 
 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 28.04.2010: 
Årsmelding 2009 tas til orientering. 
 
 
  
F-sak 24/10  
DELEGERING TIL RÅDMANNEN - JUSTERING AV ÅS KOMMUNES 
REGLEMENTER  
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 18.03.2010: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Formannskapets behandling 28.04.2010: 
Votering: Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 28.04.2010: 
I Ås kommunes reglementer endres følgende:  
 
1. Under pkt. 9.3 rådmannens myndighet som arbeidsgiver, endres tredje siste 

kulepunkt slik at det lyder:  
• innvilge permisjoner for alle ansatte i samsvar med permisjonsbestemmelsene 

 
2. Under pkt. 7.4.3 administrasjonsutvalgets myndighet endres første kulepunkt, 

nest siste strekpunkt slik at det lyder:  
-  To stillinger i politisk sekretariat som har ansvar for formannskap og  
  kommunestyre 

 
3. Under 8.2 ordførers myndighet endres siste kulepunkt slik at det lyder:  

• Ordfører godkjenner stillingsbeskrivelser i de to stillingene i politisk sekretariat 
der administrasjonsutvalget har ansettelsesmyndighet. Ordfører prioriterer 
arbeidsoppgavene til disse stillingene. 

 
4.  Rådmannen kan gjøre nødvendige justeringer i reglementet ut fra endringer i 

lovverket. Dette rapporteres til det aktuelle organ. 
 
 


