
 

ÅS KOMMUNE 

 

PROTOKOLL 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Kommunestyret Moer sykehjem, 1 etg.  02.02.2011 
 
Fra K-sak:  1/11 Fra kl.: 19.00 
Til K-sak: 13/11 Til kl.: 21.25 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A: Wenche Jahrmann 
FrP: Ove Haslie og Stein Erik Lundblad 
Sp: Annett H. Michelsen og Ann-Karin Sneis 
V: Trine Hvoslef-Eide 
 
Møtende medlemmer:  
A: Johan Alnes, Anne Odenmarck, Ivar Ekanger, Bjørn Bråte, Einride Berg, 
 Joar Solberg, Marija Tomac, Kerstin Skar, Tommy Skar og Kjell Ivar Brynildsen 
H: Egil Ørbeck, Hilde Kristin Eide Marås, Gro Haug, Ole Fredrik Nordby og 
 Beathe Lille 
FrP: Arne Hillestad, Torill Horgen og Veronica H. Green 
Sp: Marianne Røed og Odd Rønningen 
SV: Håvard Steinsholt, Saroj Pal, Karsten Nordal Hauken og Hanne Marit Gran 
V: Jorunn Nakken 
KrF: Morten Lillemo og Torger Gillebo 
 
Møtende varamedlemmer:  
A: Else Jorunn Vestby 
FrP: Kjetil Barfelt og Kristin Hegvik Torgersen 
Sp: Leif Sundheim og Arne Ellingsberg 
V: Ivar Magne Sæveraas 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Per A. Kierulf, konsulent Jeanette Karlsen - sekretær, teknisk sjef Arnt 
Øybekk, helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, oppvekst- og kultursjef Ellen 
Benestad, plan og utviklingssjef Ellen Grepperud og økonomisjef Emil Schmidt. 
 
Diverse merknader:  
 
 
 
Godkjent 03.02.2011 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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K-sak Saksnr. Arkivkode 
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1/11 05/241 142   
NY E18 PÅ STREKNINGEN AKERSHUS GRENSE - VINTERBRO - ENDELIG 
PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLANEN 
 
2/11 07/2241 REG R-249  
R-249 - REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEI VED 
VINTERBROKRYSSET  
 
3/11 09/1987 REG R-258  
R-258 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE VED NORDBYVEIEN, GNR 
103 BNR 196 MED FLERE 
 
4/11 10/3036 250 &00  
FINANSREGLEMENT FOR ÅS KOMMUNE  
 
5/11 09/2265 034   
VURDERING AV ÅS KOMMUNES EIENDOMSFORVALTNING  
 
6/11 10/3419 GB 73/276  
LJUNGBYVEIEN 17 - UTVIDELSE AV KOSTNADSRAMME  
 
7/11 11/71 057   
LOVPÅLAGT OPPGRADERING AV ARKIVLOKALER  
 
8/11 11/8 G00 &01  
PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE - AVTALE MELLOM AKERSHUS 
FYLKESKOMMUNE OG ÅS KOMMUNE  
 
9/11 11/129 A25 &01  
FOLLO BARNE- OG UNGDOMSSKOLE - AVTALE OM DRIFT OG EIERSKAP  
 
10/11 11/547 411   
PROSESS FOR REKRUTTERING AV NY RÅDMANN  
 
11/11 11/504 410   
KONSTITUERING AV RÅDMANN  
 
12/11 10/2077 D11   
NY VURDERING AV TRENINGSHALL FOR FOTBALL  
 
13/11 10/3603 219   
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM ØKONOMISTYRINGEN I ÅS 
KOMMUNE  
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LOKALDEMOKRATIUNDERSØKELSE 
v/Morten Oppegård, KS 

Kommunestyret gjennomførte en undersøkelse arrangert av KS og KRD. Lokal-
demokratiundersøkelsen består av en spørreundersøkelse til innbyggere og en til 
folkevalgte, og har som mål å gi innspill til hvordan lokaldemokratiet kan 
videreutvikles. Resultatet fra undersøkelsen vil bli presentert om ca. 3 måneder. 
 
 

NAV ÅS UNGDOMSSTRATEGI 
v/Torill S. Sørlie, Gerd Halvorsen og Trude Peslis 

NAV Ås presenterte sin ungdomsstrategi, tilhørende prosjektet forebygging og 
reduksjon av barnefattigdom i Ås kommune. Målet for prosjektet er å kunne fange 
opp og bistå på et tidlig tidspunkt, ungdom mellom 16 og 24 år, som står i fare for å 
bli uten/står uten skole eller tilbud om arbeid/aktiviteter. 

 
 

ORIENTERING FRA ORDFØRER 
Kjell Ivar Brynildsen har meldt seg inn Arbeiderpartiet. Han var valgt på Venstres liste 
ved kommunestyrevalget 2007, men ble senere frittstående representant. Plassering 
i styrer, råd og utvalg er uendret. 
 
 

REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRET 02.02.2011 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
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K-sak 1/11  
NY E18 PÅ STREKNINGEN AKERSHUS GRENSE - VINTERBRO - ENDELIG 
PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLANEN 
 
Formannskapets innstilling 19.01.2011:  
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 02.02.2011: 
Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag til formannskapets innstilling: 
Ås kommune frafaller utredningskrav til alternativene 1a og 1b av hensyn til beboerne 
på Sneissletta. Alternativ 3a utredes innenfor planområdet både øst og vest for 
dagen vei. 
 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende tilleggsforslag til formannskapets innstilling: 
Det forutsettes at alternativ med 2-felts vei med forbikjøringsfelt også utreder i et 
omfattende 3-felts alternativ. 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
FrP’s tilleggsforslag ble nedstemt 28-5 (5FrP). 
SV’s tilleggsforslag ble nedstemt 15-12 (2H, 4Sp, 4SV, 2KrF). 
 
Kommunestyrets vedtak 02.02.2011: 
Planprogram for konsekvensutredning og kommunedelplan for E18 fra Akershus 
grense til Vinterbro datert desember 2010 vedtas som oppstartgrunnlag for 
planarbeidet. 
 
 
  
K-sak 2/11  
R-249 - REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEI VED 
VINTERBROKRYSSET  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 09.12.2010:  
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 02.02.2011: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 02.02.2011: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 godkjenner Ås kommune forslag til 
reguleringsplan for gang- og sykkelvei ved Vinterbrokrysset, som vist på kart datert 
09.02.2009, sist revidert 25.03.2010, med reguleringsbestemmelser datert 
09.02.2009, sist revidert 08.11.2010. 
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K-sak 3/11  
R-258 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE VED NORDBYVEIEN, 
GNR 103 BNR 196 MED FLERE 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 09.12.2010: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 02.02.2011: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 02.02.2011: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, godkjenner Ås kommune forslag til 
endret reguleringsplan for et område ved Nordbyveien, gnr 103 bnr 196 med flere, 
som vist på kart datert 29.04.2010, sist revidert 24.11.2010, med 
reguleringsbestemmelser datert 29.04.2010, sist revidert 24.11.2010. 
 
 
  
K-sak 4/11  
FINANSREGLEMENT FOR ÅS KOMMUNE  
 
Formannskapets innstilling 19.01.2011: 
1. Rådmannens forslag til nytt finansreglementet med vedtatte endringer vedtas med 

virkning fra 2. februar 2011.  
2. Finansreglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser kommunestyret har 

vedtatt vedrørende kommunens finansforvaltning.  
3. Ås kommune skal kun investere i selskaper som følger internasjonalt vedtatte 

prinsipper for: 
• menneskerettigheter  
• arbeidsforhold  
• miljø og 
• selskapskontroll 

Punkt 4.5 i reglement for finsansforvaltning endres i henhold til dette. 
4. Kapitalfondet rapporteres fortsatt månedlig. 
5. Det fremmes egen sak vedrørende nødvendig styrking av økonomiavdelingen for 

å ivareta kravene som stilles i nytt finansreglement. 
 
Kommunestyrets behandling 02.02.2011: 
Egil Ørbeck (H) fremmet følgende endringsforslag til formannskapets innstilling pkt. 3: 
Ås kommunes skal kun investere i selskaper som følger Statens Pensjonsfonds 
(oljefondets) prinsipper. 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling pkt. 1 og 2  ble enstemmig vedtatt. 
     pkt. 3 med H’s endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
     pkt. 4 ble vedtatt 18-15 (3H, 4Sp, 4SV, 2V, 2KrF). 
     pkt. 5 ble enstemmig vedtatt. 
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Kommunestyrets vedtak 02.02.2011: 
1. Rådmannens forslag til nytt finansreglementet med vedtatte endringer vedtas med 

virkning fra 2. februar 2011.  
2. Finansreglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser kommunestyret har 

vedtatt vedrørende kommunens finansforvaltning.  
3. Ås kommune skal kun investere i selskaper som følger Statens Pensjonsfonds 

(oljefondets) prinsipper. 
4. Kapitalfondet rapporteres fortsatt månedlig. 
5. Det fremmes egen sak vedrørende nødvendig styrking av økonomiavdelingen for 

å ivareta kravene som stilles i nytt finansreglement. 
 
 
  
K-sak 5/11  
VURDERING AV ÅS KOMMUNES EIENDOMSFORVALTNING  
 
Formannskapets innstilling 19.01.2011: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 02.02.2011: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 02.02.2011: 
1. Statusrapport datert 28.1.2010 tas til orientering. 
2. Leder av eiendomsavdelingen fremlegger tiltaksprogram senest 31.05.2011 med 

hensyn på å utvikle en bedre eiendomsforvaltning og et bedre vedlikehold av 
bygninger og utomhusanlegg i Ås kommune. 

3. Kommunestyrets vedtak i K-sak 60/10, vedlegg 1, pkt. 2 under "Andre forslag", 
søkes innpasset. Vedtaket lyder:  

Kommunen har til en hver tid flere ledige boliger som står ledige lenge. 
Rådmannen bes utrede overgang til en mer profesjonell eiendomsforvaltning 
for kommunens utleieboliger, for eksempel Follo BBL/SiÅs. 

4. Innen utgangen av 2012 skal det legges fram en ny statusrapport som vurderer 
hvilken effekt tiltakene har hatt samt en vurdering av behov for å igangsette 
organisasjonsmodell, herunder mulig annen juridisk status som kommunalt 
foretak eller lignende. 

5. Eiendomsgruppens arbeid avsluttes. 
 
 
  
K-sak 6/11  
LJUNGBYVEIEN 17 - UTVIDELSE AV KOSTNADSRAMME  
 
Formannskapets innstilling 02.02.2011: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 02.02.2011: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Kommunestyrets vedtak 02.02.2011: 
1. Ramma for utvidelsen av Ljungbyveien 17 økes fra 2,5 mill kroner til 6,5 mill 

kroner. 
2. Finansieringen ordnes ved omprioritering ved at 4 mill kroner benyttes av bolig for 

vanskeligstilte i 2012, konto 0725. 
 
 
  
K-sak 7/11  
LOVPÅLAGT OPPGRADERING AV ARKIVLOKALER  
 
Formannskapets innstilling 19.01.2011: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 02.02.2011: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 02.02.2011: 
Prosjekt 108 fjernarkivet økes med kr. 800 000,- fra kr. 500 000,- til kr 1 300 000,-  
Utgiftsøkningen finansieres med økt låneopptak. 
 
 
  
K-sak 8/11  
PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE - AVTALE MELLOM AKERSHUS 
FYLKESKOMMUNE OG ÅS KOMMUNE  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 20.01.2011: 
1. Ås kommune inngår ny avtale med Akershus fylkeskommune om partnerskap for 

folkehelse, med de forpliktelser som avtalen innebærer. 
2. Ås kommune tar kontakt med UMB og andre større arbeidsgivere for eventuelt 

samarbeid. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 19.01.2011: 
Ås kommune inngår ny avtale med Akershus fylkeskommune om partnerskap for 
folkehelse, med de forpliktelser som avtalen innebærer. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 12.01.2011: 
Ås kommune inngår ny avtale med Akershus fylkeskommune om partnerskap for 
folkehelse, med følgende forpliktelser for Ås kommune: 
- tar utgangspunkt i helsesituasjonen lokalt og i lokale målsetninger for 

folkehelsearbeidet 
- bistår fylkeskommunen i å fremme folkehelsearbeidet i fylket (slik det er nedfelt i 

lov), blant annet gjennom bistand og deltakelse i arbeid om en felles helseoversikt 
for hele fylket, og aktiv deltakelse i det fylkesvise partnerskapet mellom 
kommunene og fylkesnivået 

- forankrer arbeidet i forpliktende vedtak i kommunestyre, i kommuneplan og i 
kommunale handlingsprogrammer og økonomiplan 

- at kommunen setter av minst en 20 prosent stillingsressurs og ellers bidrar med 
ressurser inn i det lokale folkehelsearbeidet 
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- at kommunen organiserer folkehelsearbeidet tverrfaglig og sektorovergripende, og 
involverer frivillige organisasjoner i det lokale folkehelsearbeidet gjennom 
gjensidige forpliktende samarbeidsavtaler.  

 
Kommunestyrets behandling 02.02.2011: 
Hanne Marit Gran (SV) fremmet følgende forslag som erstatter HHS’ innstilling siste 
avsnitt og HTMs innstilling pkt. 2: at kommunen organiserer folkehelsearbeidet 
tverrfaglig og sektorovergripende, og involverer frivillig organisasjoner, UMB og andre 
større arbeidsgivere, i det lokale folkehelsearbeidet gjennom gjensidig forpliktende 
samarbeidsavtaler. 
 
Votering: Hovedutvalgenes innstilling med SV’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 02.02.2011: 
Ås kommune inngår ny avtale med Akershus fylkeskommune om partnerskap for 
folkehelse, med følgende forpliktelser for Ås kommune: 
- tar utgangspunkt i helsesituasjonen lokalt og i lokale målsetninger for 

folkehelsearbeidet 
- bistår fylkeskommunen i å fremme folkehelsearbeidet i fylket (slik det er nedfelt i 

lov), blant annet gjennom bistand og deltakelse i arbeid om en felles helseoversikt 
for hele fylket, og aktiv deltakelse i det fylkesvise partnerskapet mellom 
kommunene og fylkesnivået 

- forankrer arbeidet i forpliktende vedtak i kommunestyre, i kommuneplan og i 
kommunale handlingsprogrammer og økonomiplan 

- at kommunen setter av minst en 20 prosent stillingsressurs og ellers bidrar med 
ressurser inn i det lokale folkehelsearbeidet 

- at kommunen organiserer folkehelsearbeidet tverrfaglig og sektorovergripende, og 
involverer frivillig organisasjoner, UMB og andre større arbeidsgivere, i det lokale 
folkehelsearbeidet gjennom gjensidig forpliktende samarbeidsavtaler.  

 
 
  
K-sak 9/11  
FOLLO BARNE- OG UNGDOMSSKOLE - AVTALE OM DRIFT OG EIERSKAP  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 19.01.2011: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 02.02.2011: 
Votering: Hovedutvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 02.02.2011: 
1. Vedlagte forslag til ny avtale om eierskap og drift av Follo barne- og 

ungdomsskole godkjennes. 
2. Nesodden kommunes vedtatte innbetaling av kr 1.988.000 benyttes til nødvendig 

oppgradering av skolen. 
3. Den nye avtalen søkes gjennomført fra 01.01.11. 
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K-sak 10/11  
PROSESS FOR REKRUTTERING AV NY RÅDMANN  
 
Formannskapets innstilling 19.01.2011: 
Kommunestyret tar formannskapets orientering om ansettelsesprosessen til 
etterretning. 
 
Kommunestyrets behandling 02.02.2011: 
Johan Alnes (A) fremmet følgende tilleggsforslag til formannskapets innstilling: 
Utgiftene dekkes av konto 149000.1701.100 (til kommunestyrets disposisjon). 
 
Votering: Formannskapets innstilling med Ap’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 02.02.2011: 
Kommunestyret tar formannskapets orientering om ansettelsesprosessen til 
etterretning. Utgiftene dekkes av konto 149000.1701.100 (til kommunestyrets 
disposisjon). 
 
 
  
K-sak 11/11  
KONSTITUERING AV RÅDMANN  
 
Formannskapets innstilling 19.01.2011: 
1. Marit R. Leinhardt konstitueres som rådmann i Ås kommune med virkning fra 2. 

april 2011 med samme lønns- og arbeidsvilkår som er gjeldende for rådmannen 
pr. i dag. 

2. Konstitueringen gjøres gjeldende fra 2. april 2011 og fram til ny rådmann tiltrer. 
 
Kommunestyrets behandling 02.02.2011: 
Ordfører orienterte om at rådmannens siste arbeidsdag er 25. mars 2011. 
Kommunestyrets vedtak endres i tråd med dette. 
 
Votering: Formannskapets innstilling med endring ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 02.02.2011: 
1. Marit R. Leinhardt konstitueres som rådmann i Ås kommune med virkning fra 26. 

mars 2011 med samme lønns- og arbeidsvilkår som er gjeldende for rådmannen 
pr. i dag. 

2. Konstitueringen gjøres gjeldende fra 26. mars 2011 og fram til ny rådmann tiltrer. 
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K-sak 12/11  
NY VURDERING AV TRENINGSHALL FOR FOTBALL  
 
Formannskapets innstilling 19.01.2011: 
1. Det vises til K-sak 70/10 Ny vurdering av treningshall for fotball der 

kommunestyret avslo å betjene deler av låneopptak for bygging av treningshall. I 
ettertid har kommunen mottatt et nytt finansieringstilbud fra idrettslaget som 
endrer den økonomiske situasjonen for kommunen. 

2. Ås kommune aksepterer forslag fra Ås IL Fotball der laget forplikter seg til å dekke 
finansieringsutgifter til treningshallen med kr 390.000 per år til lånet er nedbetalt, 
første innbetaling i 2012. 

3. Ordfører får fullmakt til å vurdere eventuell revisjon av avtalen med Ås IL Fotball 
vedrørende treningshallen som følge av punkt 2. Treningshallen skal være isolert. 

4. K-sak 64/10 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2011-2014 justeres 
tilsvarende. 

 
Kommunestyrets behandling 02.02.2011: 
Johan Alnes (A) fremmet følgende tilleggsforslag til formannskapets innstilling 
- Rådmannens notat av 31.01.2011, løpenr 2107/11, med anbefaling av alternativ 

1, legges til grunn.  
- Gjeldende avtale av 03.01.2009 videreføres med de nødvendige ajourføringer.  
 
Votering: Formannskapets innstilling med Ap’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 02.02.2011: 
1. Det vises til K-sak 70/10 Ny vurdering av treningshall for fotball der 

kommunestyret avslo å betjene deler av låneopptak for bygging av treningshall. I 
ettertid har kommunen mottatt et nytt finansieringstilbud fra idrettslaget som 
endrer den økonomiske situasjonen for kommunen. 

2. Ås kommune aksepterer forslag fra Ås IL Fotball der laget forplikter seg til å dekke 
finansieringsutgifter til treningshallen med kr 390.000 per år til lånet er nedbetalt, 
første innbetaling i 2012. 

3. Ordfører får fullmakt til å vurdere eventuell revisjon av avtalen med Ås IL Fotball 
vedrørende treningshallen som følge av punkt 2. Treningshallen skal være isolert. 

4. K-sak 64/10 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2011-2014 justeres 
tilsvarende. 

5. Rådmannens notat av 31.01.2011, løpenr 2107/11, med anbefaling av alternativ 
1, legges til grunn.  

6. Gjeldende avtale av 03.01.2009 videreføres med de nødvendige ajourføringer.  
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K-sak 13/11  
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM ØKONOMISTYRINGEN I ÅS 
KOMMUNE  
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om økonomistyring i Ås kommune 
til orientering. 
 
Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til 
kontrollutvalget innen ett år. 
 
Kommunestyrets behandling 02.02.2011: 
Ivar Ekanger (A) fremmet følgende tilleggsforslag til kontrollutvalgets forslag til 
vedtak: tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Votering:  
Kontrollutvalgets forslag til vedtak med Ap’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 02.02.2011: 
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om økonomistyring i Ås kommune 
til orientering og vil understreke at dette er en rapport av stor viktighet for kommunen. 
 
Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til 
kontrollutvalget og kommunestyret i forbindelse med framleggelsen av rådmannens 
forslag til Handlingsprogram og økonomiplan for 2012. 
 
Kommunestyret forutsetter samtidig at rådmannen innen sommerferien 2011 følger 
opp kontrollutvalgets tilrådning pkt. 6 og 7 med sikte på å legge et overordnet 
økonomiansvar til etatssjefene. 
 
 
  


