
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Formannskapet Moer sykehjem,  25.05.2011 
 2. etasje, møterom 1-2       
 
Fra F-sak:  31/11 Fra kl.: 16.30 
Til F-sak: 34/11 Til kl.: 19.05 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
 
Møtende medlemmer:  
A:     Johan Alnes, Ivar Ekanger, Anne Odenmarck 
H:     Egil Ørbeck, Gro Haug 
FrP: Arne Hillestad 
Sp:  Marianne Røed  
SV:  Hanne Marit Gran 
V:  Jorunn Nakken 
 
Møtende varamedlemmer:  
 
Fra administrasjonen møtte: 
Konst. rådmann Marit Roxrud Leinhardt, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
konst. helse- og sosialsjef Unn Hegg, oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad,  
plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud, økonomisjef Emil Schmidt og  
service- og kommunikasjonssjef Andreas Brodahl. 
 
Diverse merknader:  
Møtet ble innledet med orientering om status i arbeidet med E18, se side 2. 
Valgstyrets møte (personidentisk med formannskapet) ble holdt kl. 17.10 – 17.20. 
Formannskapet behandlet deretter sakene 31 – 33/11 før dørene ble lukket for 
behandling av 34/11. Meldingssaken ble behandlet til slutt. 
 
 
Godkjent 26.05.2011 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 
F-sak Saksnr. Arkivkode 
Tittel 
 
31/11 11/1907 D12   
KULTURTILBUDET I ÅS KINOTEATER - KINODRIFT  
 
32/11 11/858 613 &73  
ANSKAFFELSE AV BOLIGER TIL MINDREÅRIGE FLYKTNINGER  
 
33/11 11/1752 410 &24  
UTVIDELSE AV SKOLESEKRETÆRSTILLINGEN VED 
VOKSENOPPLÆRINGSSENTERET  
 
34/11 11/547 411   
ANSETTELSE AV ADMINISTRASJONSSJEF/RÅDMANN  
 

 
STATUS I ARBEIDET MED E-18 AKERSHUS GRENSE – VINTERBRO 

Orientering ble gitt av Statens vegvesen v/planleggingsleder Elin Bustnes Amundsen. 
Rapport "Kreativ fase" datert 10.05.2011 var publisert og sendt formannskapets 
medlemmer elektronisk på forhånd. 
http://www.as.kommune.no/getfile.php/1609856.746.rwawpqttty/2011+05+25+Statens+vegvesen+E18.+Rapport.pdf?force=1 
 
 

INFORMASJON FRA RÅDMANNEN 25.05.2011 
 

1. Notat av 13.05.2011 om Skilting Breivoll var sendt formannskapet,  
jf. lnr. 9582/11. Formannskapet ba om tidsplan til neste formannskapsmøte. 
 

2. Notat om Kulturhuset - Administrasjonens forståelse og ytterligere informasjon, 
var sendt kommunestyret på e-post 20.05.2011, jf. 10/1778-24. 

 
3. Dyster Eldor. Plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud orienterte om status. Det vil 

bli utarbeidet et notat til neste formannskapsmøte om videre håndtering av 
reguleringsplanen. 

 
4. Bankavtale – ny avtale ut på anbud i løpet av sommeren. Økonomisjef Emil 

Schmidt orienterte.  
 
5. Offentlige anskaffelser – stevning.  

Økonomisjef Emil Schmidt orienterte om status. Det er behov for fullmakt for å 
føre rettsmegling med bindende virkning for Ås kommune. 
Formannskapets vedtak: 
Formannskapet ga enstemmig fullmakt til ordfører og rådmann til å føre 
rettsmegling for Ås kommune. Fullmakten kan videredelegeres. 
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REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 25.05.2011 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 25.05.2011 
-orientering fra ordfører og eventuelt 

 
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, Oslo og Akershus, har i brev av 
05.05.2011 bedt samtlige kommuner/bydeler om å foreslå 5-6 personer som kan 
oppnevnes som talspersoner for barn i saker som skal behandles for nemnda. 
Ordfører sendte henvendelsen til kommunestyrets medlemmer på e-post 13.05.2011 
og har fått flere tilbakemeldinger.   
Ordfører fikk fullmakt til å foreslå aktuelle kandidater. 
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F-sak 31/11  
KULTURTILBUDET I ÅS KINOTEATER - KINODRIFT  
 

Rådmannens innstilling: 
1. Ås kinoteater får kinovisning to dager per uke (forslagsvis torsdag og søndag), 

med inntil to visninger hver av dagene. I tillegg kjøres film for andre målgrupper 
som eldre, skole etc. Totalt blir det ca 200 forestillinger pr. år. 

2. Ås kommune investerer i og drifter det kinotekniske utstyret som lydanlegg, lerret 
og framviser. 

3. Kinodrift blir en del av det totale kulturtilbudet, og inngår som en del av anbudet 
for framtidig drift av Ås kinoteater. 

 
Formannskapets behandling 25.05.2011: 
Jorunn Nakken (V) fremmet følgende fellesforslag på vegne av A og V: 
Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende forslag: 
1. Stilling som driftsleder utlyses og ansettes snarest. 
2. Det kan etableres samarbeid med Ås filmklubb og evt. andre kulturorganisasjoner. 
3. Det innkjøpes 4K system med mulighet for 3D, samt nytt lerret. 
4. Nytt lydanlegg. 
5. Vestibylen brukes som kantine for ansatte i Ås kommune og driftes fra Moer 

sykehjem. 
 
Hanne Marit Gran (SV) fremmet følgende forslag: 
1. Ås kinoteater får kinovisning minst to dager per uke med inntil to visninger hver av 

dagene. I tillegg kjøres film for andre målgrupper som eldre, skole etc. 
2. Ås kommune investerer i og drifter det kinotekniske utstyret som lydanlegg, lerret 

og framviser. 
3. Kinodrift blir en del av det totale kulturtilbudet i Ås. 
 
Votering: 
FrP's forslag pkt. 1 – 4 ble ved punktvis votering nedstemt 7-2 (FrP, SV). 
FrP's forslag pkt. 5 ble nedstemt 8-1 (FrP). 
SV's forslag pkt. 1 – 3 ble ved punktvis votering nedstemt 7-2 (FrP, SV). 
Rådmannens innstilling pkt. 1 – 3 ble ved punktvis votering enstemmig nedstemt. 
Fellesforslaget (A og V) pkt. 1 ble vedtatt 7- 2 (FrP, SV), og  
pkt. 2 – 4 ble ved punktvis votering vedtatt 5-4 (2H, FrP, SV). 
 
Formannskapets vedtak 25.05.2011: 
1. Kinodriften legges ut på anbud samtidig med driften av Ås kinoteater (salen) og 

drift/servering i vestibylen/uteareal i borggården, og drift/servering/catering i 2. 
etasje. Det skal opplyses om at det er mulig å legge inn anbud på drift av ett eller 
flere av disse områdene. 

2. I anbudet forutsettes det kinodrift med et omfang som minimum dekker de krav 
som går fram av avtalen mellom Ås kommune og bransjeorganisasjonen "Film & 
kino", men at det er ønskelig med et større omfang. 
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3. Ås kommune eier og drifter det kinotekniske utstyret som lydanlegg, lerret og 
framviser for både analog og digital filmframvisning, inkludert utstyr for 3D-visning. 
Eventuelle investeringer i teknisk utstyr i Ås kinoteater vurderes på nytt når 
driftsformen for lokalene er avklart. 

4. Det legges til grunn at kjøreplan for kinoframvisninger, kiosksalg og servering, 
felles billettsystem, annonsering og andre praktiske oppgaver avtales i samarbeid 
med framtidig driver av Ås kinoteater og kommunen. 

 
 
  
F-sak 32/11  
ANSKAFFELSE AV BOLIGER TIL MINDREÅRIGE FLYKTNINGER  
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune kjøper eiendommen gnr. 74 bnr. 152, med adresse Kroerveien 51, 

53 og 55 i Ås kommune, med en total kostnadsramme på inntil kr. 12 millioner. 
Dette inkluderer nødvendig oppussing. 

2. Kjøpet finansieres gjennom låneopptak på inntil 10 millioner kroner. Resterende 
finansieres av tilskudd fra Husbanken. 

3. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre kjøpet, herunder godkjenne 
kjøpekontrakten. 

4. Budsjettreguleringen innarbeides i 1. tertialrapport 2011.                                                                                                     
5. Eiendommen skal brukes til bosetting av enslige mindreårige.  
 
Formannskapets behandling 25.05.2011: 
Egil Ørbeck (H) fremmet følgende forslag:  
Saken sendes tilbake for uttalelse fra barnevernet. 
 
Ivar Ekanger (A) fremmet følgende forslag som alternativ til rådmannens innstilling: 
Tilsvarer formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
Votering: 
H's forslag ble nedstemt 6-3 (2H, Sp). 
Ap's forslag ble vedtatt 7-2 (2H). 
 
Formannskapets vedtak 25.05.2011: 
1. Ås kommune går i forhandlinger om kjøp av gnr. 74, bnr. 152, med adresse 

Kroerveien 51, 53 og 55 i Ås kommune. 
2. Ordfører gis fullmakt til å gjennomføre forhandlingene. 
3. Forhandlingsresultatet forelegges formannskapet for eventuell godkjenning. 
 
Merknad:  
Ved kommunestyrets behandling samme kveld ble saken trukket fra kommunestyrets 
sakskart fordi saken ikke ble ansett som ferdigbehandlet i formannskapet. 
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F-sak 33/11  
UTVIDELSE AV SKOLESEKRETÆRSTILLINGEN VED 
VOKSENOPPLÆRINGSSENTERET  
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 05.05.2011: 
Tilsvarer formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
Formannskapets behandling 25.05.2011: 
Votering: Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 25.05.2011: 
Skolesekretærressursen ved Ås kommunale voksenopplæringssenter (VO) og 
flyktningtjenesten utvides fra 60 % til 100 % stilling. Kostnadene for utvidelsen 
dekkes innenfor enhetens budsjett.  
 
 
  
F-sak 34/11  
ANSETTELSE AV ADMINISTRASJONSSJEF/RÅDMANN  
 
Intervju-/innstillingsutvalgets innstilling: 
1. Trine Christensen tilbys stillingen som rådmann, med prøvetid på 6 måneder.  
2. Formannskapet får fullmakt til å avtale tiltredelsesdato og lønnsvilkår. 
3. Dersom Trine Christensen skulle velge å takke nei til stillingen gis 

ansettelsesutvalget i oppdrag å fortsette prosessen med å finne aktuelle 
kandidater.  

 
Formannskapets behandling 25.05.2011: 
Saken ble behandlet for lukkede dører i henhold til kommuneloven § 31 nr. 3. 
Ordfører foreslo at formannskapet endres til forhandlingsutvalget i pkt. 2. 
 
Votering: Intervju-/innstillingsutvalgets innstilling med ordførers endringsforslag ble 
enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 25.05.2011: 
1. Trine Christensen tilbys stillingen som rådmann, med prøvetid på 6 måneder.  
2. Formannskapet ved forhandlingsutvalget får fullmakt til å avtale tiltredelsesdato 

og lønnsvilkår. 
3. Dersom Trine Christensen skulle velge å takke nei til stillingen gis 

ansettelsesutvalget i oppdrag å fortsette prosessen med å finne aktuelle 
kandidater.  

 


