
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Formannskapet Moer sykehjem,  10.11.2010 
 1. etasje, møterom 1-3  
 
Fra F-sak:  66/10 Fra kl.: 16.30 
Til F-sak: 70/10 Til kl.: 18.15 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
 
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, 
og økonomisjef Emil Schmidt. 
 
Diverse merknader:  
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Informasjon fra rådmannen, 
meldingssak 1, sakene 66 – 70/10, deretter resten av meldingssakene.  
 
Etter møtet drøftet formannskapet som arbeidsgruppe forlengelse av leieforhold – 
Breivoll, frem til kl. 19.00, jf. F-sak 64/10. Saken settes opp på formannskapets 
sakskart 24.11.2010. 
 
 
Godkjent 11.11.2010 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 
F-sak Saksnr. Arkivkode 
Tittel 
 
66/10 10/3294 145   
HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2011 – 2014  
 
67/10 10/3168 033   
NYVALG I VERV ETTER ELI KOLSTAD (A)  
 
68/10 10/3132 033 &16  
UTTREDEN/FRITAK FRA POLITISKE VERV – KARI ØDEGÅRD (A) – NYVALG 
 
69/10 10/3180 033   
FRITAK FRA VERV SOM LEDER AV ANTON NORDBYS LEGAT  

- KARL MUNKERUD (SP) – NYVALG 
 
70/10 10/3362 256   
ÅSPRO AS – KAUSJON FOR KJØP AV EIENDOMMEN MYRVEIEN 17  
 
 
 

INFORMASJON FRA RÅDMANNEN 10.11.2010 
1. Følgende folkemøter o.l. holdes i Ås: 

• E-18: 17. november kl 18.00 på Aud Max, Studentersamfunnet, i regi av 
Statens vegvesen. 

• Kommuneplan Ås sentralområde: 30. november kl. 19.00 på Moer sykehjem  
• Kommuneplan Nordby: 2. desember kl.19.30 på Nordbytun ungdomsskole, 

auditoriet. 
• Prosjekt Ås sentrum i regi av UMB-studenter. Åpning v/varaordfører på Ås 

stasjon 1. desember kl. 14.00. Utstillingen vil bli stående til og med 16. 
desember. 

 
2. Dyster Eldor. Rådmannen redegjorde for status og at det vil bli lagt frem sak før 

jul. 
 
 

REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 10.11.2010 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 



Side 3 av 7 

MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 10.11.2010 
-orientering fra ordfører og eventuelt 

 
1. Det skal velges flere meddommere for inneværende periode: 

Follo Tingrett skal ha ytterligere 15 kvinner og 15 menn 
Borgarting Lagmannsrett skal ha 8 kvinner og 8 menn 
Saker legges frem 24.11.2010. 
 

2. Tandbergløkka – avtalen mellom Ski og Ås kommuner 
• For skoleelever betaler Ås kommune egenandel på kr. 45.000 per elev. For 

våren 2010 betalte Ås kommune for 21 elever som går på Ski skole/Ski 
ungdomsskole. (= kr. 945.000). I tillegg betaler vi spesialundervisning til 
enkeltelever som har behov for det. 

• For barnehagebarn kan Ski kommune sende refusjonskrav til Ås kommune for 
disse barna. Sats pr barn pr år som Ås kommune da må betale er kr. 180.200 
for barn under tre år og 91.800 for barn over tre år. 

 
3. ”Svømmegruppa også fornøyd med 32 grader i bassenget” 
 
4. Kommuneplanen – vedtaket om varige byggegrenser.  

Ordfører orienterte om at Ap's forslag til byggegrenser ikke er riktig gjengitt på 
utsendt kart. Oppfattes som en sak som kan presiseres etter høringsrunden. 

 
5. Budsjett og økonomiplan 

• Brønnerud gamle nedbrente skole 
• Bølstad bru 

 
6. Eierskapsmelding for Ås kommune.  

Ordfører viste til formannskapsmøte 12.03.2008, orienteringssak 3 fra rådmannen 
Eierskapsmelding for Ås kommune, jf. notat av 04.03.2008, 08/548-1 og 
formannskapsmøte 23.04.2008, orienteringssak fra rådmannen, jf. notat av 
04.03.2008 lnr. 3455/08 hvor "Formannskapet konkluderte enstemmig med at det 
ikke er aktuelt å prioritere eierskapsmelding nå, men at det kan bli på et senere 
tidspunkt, evt. i en annen form".  
Ordfører opplyste videre at det nå bare er Ås og Oppegård som ikke har 
eiermeldinger.  
Konklusjon: Saken settes på sakskartet igjen.
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F-sak 66/10  
HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2011 - 2014  
 
Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 vedtas. 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2011 vedtas.  

a) Skattesatsene for 2011 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets 
vedtak i statsbudsjettet for 2011.  

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 2011, jf. vedlegg 11.  
d) Opptak av ordinært lån på kr. 64.131.000 kr 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 7 promille 
av takstverdien.  

 
Formannskapets behandling 10.11.2010: 
Frist for spørsmål til rådmannen er 15.11.2010. Spørsmålene sendes skriftlig og 
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 tirsdag 23.11.2010 kl. 18.30 på rådhuset.   
 
Votering: Det ble ikke votert. 
 
Formannskapets vedtak 10.11.2010: 
Formannskapets behandling fortsetter på neste møte. 
 
  
F-sak 67/10  
NYVALG I VERV ETTER ELI KOLSTAD (A)  
 
Ordførers innstilling: 
1. Følgende velges som medlem til: 

• Formannskapet: 
• Administrasjonsutvalget: 
• Forhandlingsutvalget: 
• Heimevernsnemnd: 
• Utvalg av faste møtefullmektiger ved Forliksrådet: 

 
2. Følgende velges som varamedlem til: 

• Representantskapet for AL Liahøy 
• Utsendinger til fylkeskretsen (KS, fylkesmøte): 
 

3. Eventuelt: Følgende velges som varamedlem til: 
•  
•  
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Konsekvenser for kommunestyret 
Det foretas nytt valgoppgjør i kommunestyret slik: 
Tommy Skar blir fast medlem av kommunestyret på plass nr. 10 etter opprykk. 
Etter opprykk i vararepresentantrekken blir Margit Otnes vara på plass nr. 12.  
 
Formannskapets behandling 10.11.2010: 
Johan Alnes (A) fremmet følgende forslag: Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Votering: Ordførers innstilling med Ap's forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 10.11.2010: 
1. Følgende velges som medlem til: 

• Formannskapet: Anne Odenmarck 
• Administrasjonsutvalget: Anne Odenmarck 
• Forhandlingsutvalget: Anne Odenmarck 
• Heimevernsnemnd: Anne Odenmarck 
• Utvalg av faste møtefullmektiger ved Forliksrådet: Anne Odenmarck 

2. Som følge av ovenstående søker Anne Odenmarck seg fritatt som medlem av 
sosialutvalget fordi møtene holdes på samme tid som formannskapet.  

• Som nytt medlem av sosialutvalget velges: Marija Tomac 
3. Følgende velges som varamedlem til: 

• Representantskapet for AL Liahøy: Wenche Jahrmann 
• Utsendinger til fylkeskretsen (KS, fylkesmøte): Ny 3. vara: Bjørn Bråte 

4. Følgende velges som varamedlem til:  
• Formannskapet: Opprykk for 3. og 4. vara. Ny 4.vara: Joar Solberg 
• Adm.utvalget: Opprykk for 2. og 3. vara. Ny 3. vara: Wenche Jahrmann 
• Forhandlingsutvalget: Ny vara: Bjørn Bråte 
• Sosialutvalget: Ny siste vara: Anne Odenmarck 

 
Konsekvenser for kommunestyret 
Det foretas nytt valgoppgjør i kommunestyret slik: 
Tommy Skar blir fast medlem av kommunestyret på plass nr. 10 etter opprykk. 
Etter opprykk i vararepresentantrekken blir Margit Otnes vara på plass nr. 12.  
 
 
  
F-sak 68/10  
UTTREDEN/FRITAK FRA POLITISKE VERV - KARI ØDEGÅRD (A) - NYVALG 
 
Ordførers innstilling: 
1. Kari Ødegård fritas for resten av perioden fra sine politiske verv pga. utflytting. 
2. Som ny vara i Hovedutvalg for oppvekst og kultur velges: 
 
Konsekvenser for kommunestyret 
Det foretas nytt valgoppgjør i kommunestyret slik: 
Etter opprykk i vararepresentantrekken blir Kristian Juel Røysland ny vara på plass 
nr. 13. 
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Formannskapets behandling 10.11.2010: 
Johan Alnes (A) fremmet følgende forslag til innstillingens pkt. 2: 
Opprykk på 3. og 4. vara. Ny 4. vara: Grazyna Englund 
 
Votering: Ordførers innstilling med Ap's forlag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 10.11.2010: 
1. Kari Ødegård fritas for resten av perioden fra sine politiske verv pga. utflytting. 
2. Som ny vara i Hovedutvalg for oppvekst og kultur velges: Grazyna Englund på 

plass nr. 4 etter opprykk av 3. og 4. vara. 
 
Konsekvenser for kommunestyret 
Det foretas nytt valgoppgjør i kommunestyret slik: 
Etter opprykk i vararepresentantrekken blir Kristian Juel Røysland ny vara på plass 
nr. 13. 
 
  
F-sak 69/10  
FRITAK FRA VERV SOM LEDER AV ANTON NORDBYS LEGAT - KARL 
MUNKERUD (SP) - NYVALG 
 
Ordførers innstilling: 
1. Karl Munkerud fritas fra verv som medlem og leder i Anton Nordbys legatstyre. 
2. Som nytt medlem av Anton Nordbys legatstyre velges: 
3. Som ny leder av Anton Nordbys legatstyre velges: 
 
Formannskapets behandling 10.11.2010: 
Johan Alnes (A) fremmet følgende forslag til innstillingens pkt. 3: Jan-Arne Storvik 
Marianne Røed (Sp) fremmet følgende forslag til innstillingens pkt. 2: Aina Falsen 
Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende forslag til innstillingens pkt. 2: Torill Horgen 
 
Votering: 
Sp's forslag ble tiltrådt 7-2 (H, Frp) ved alternativ votering mot FrP's forslag. 
Ap's forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
 
Formannskapets innstilling 10.11.2010: 
1. Karl Munkerud fritas fra verv som medlem og leder i Anton Nordbys legatstyre. 
2. Som nytt medlem av Anton Nordbys legatstyre velges: Aina Falsen 
3. Som ny leder av Anton Nordbys legatstyre velges: Jan-Arne Storvik 
 
  
F-sak 70/10  
ÅSPRO AS - KAUSJON FOR KJØP AV EIENDOMMEN MYRVEIEN 17  
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Formannskapets behandling 10.11.2010: 
Behovet for å behandle saken i henhold til kommuneloven § 13 ble drøftet. 
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Votering: 
Det ble enstemmig vedtatt å behandle saken i henhold til kommuneloven § 13. 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 10.11.2010: 
1. Ås kommune garanterer som selvskyldner kausjonist for et lån fra Kommunal-

banken til ÅSPRO AS, stort kr.8.000.000,- for erverv av eiendommen Myrveien 17 
i Ås kommune, g.nr.61, b.nr. 263. Det forutsettes at Kommunalbanken betinger 
seg 1.prioritets pant i grunn med påstående bygninger. Pantet skal omfatte lånets 
hovedstol, pluss påløpte renter tilsvarende den til enhver tid gjeldende rentesats 
på underliggende lån samt omkostninger. Garantiansvaret skal gjelde inntil 2 år 
etter at lånet er nedbetalt, dog ikke utover 30 år. 

2. Lånet det stilles garanti for skal i sin helhet nyttes til erverv av ovennevnte 
eiendom. 

3. Eiendommen må av eier holdes fullverdiforsikret i et forsikringsselskap som er 
godkjent av Kommunalbanken. 

4. Driften av eiendommen skal i garantitiden være i samsvar med ÅSPRO AS' 
formål, og kan ikke bringes til opphør uten Ås kommunes samtykke. Dersom 
virksomheten endres forplikter straks låntager seg til å sørge for at kommunens 
garanti frafalles, enten gjennom nedbetaling av lånet, gjennom annen 
garantistillelse eller på annen måte. 

5. Endringer i eierforholdene i ÅSPRO AS og/eller debitoransvaret for lånet, 
medfører at garantien kan bortfalle. Vesentlige endringer i forvaltningen av 
ÅSPRO AS kan ikke gjennomføres uten samtykke fra Ås kommune. 

6. Det skal i garantitiden ikke være adgang for ÅSPRO AS til å ta ut noen form for 
avkastning fra virksomheten som det er gitt kommunal garanti til. Som avkastning 
regnes blant annet kapitalgevinst ved realisering av eiendom/eiendeler det er 
garantert for. Ved realisering av eiendom/eierdeler det er garantert for i garanti-
tiden, skal Ås kommune godkjenne disponering av salgssummen. Eventuell 
avkastning skal brukes til ekstraordinære avdrag på lånet som garantien gjelder 
for inntil lånet er nedbetalt. 

 
 
  


