
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 11/2786-2 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 24.08.2011 
 
Fra F-sak:  48/11 Fra kl.: 16.30 
Til F-sak: 50/11 Til kl.: 18.30 

 
 
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,  
plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud, teknisk sjef Arnt Øybekk,  
oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad,  konst. helse- og sosialsjef Unn Hegg,  
og økonomisjef Emil Schmidt. 
 
Diverse merknader:  
Møtet ble innledet med orientering om Fjernvarme i Ås v/Statkraft varme AS. 
 
Følgende ble sendt formannskapet mandag 22.08.2011: 
F-sak 50/11 
Notat om folkemøte 01.09.2011, se informasjon fra rådmannen pkt. 1. 
Notat om reguleringplan for Dyster-Eldor, søndre del, se info fra rådmannen pkt. 3. 
 
Anne Odenmarck (A) fratrådte som inhabil i F-sak 50/11. 
 
 
Godkjent 30.08.2011 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 
F-sak Saksnr. Arkivkode 
Tittel 
 
48/11 05/241 142   
E18 AKERSHUS GRENSE - VINTERBRO, UTVIDELSE AV PLANOMRÅDE  
 
49/11 11/1216 X03   
TV-AKSJONEN 2011 - NORSK FOLKEHJELP  
 
50/11 11/2752 026 H43 &20  
SAMMENSLÅING AV FOLLO KRISESENTER OG INCESTSENTERET I FOLLO,  
TIL FOLLO KRISE- OG INCESTSENTER 
 
 
FJERNVARME I ÅS, V/STATKRAFT VARME AS  
Markedskonsulent Magne G. Vegel orienterte. Brosjyre "Fjernvarme i Ås" ble delt ut.  
 
 

INFORMASJON FRA RÅDMANNEN 24.08.2011 
 

1. Plan – og utviklingssjef Ellen Grepperud orienterte om folkemøte 01.09.2011,  
kl. 19.00 i Ås rådhus, Store sal: 
"Folkemøte midt i valgkampen – Hva vil partiene med Ås sentrum?"  
Notat m. program er sendt valgkampansvarlige og formannskapets medlemmer 
19.08.2011, jf. saksnr. 11/2292-2. 
 

2. Konstituert rådmann Marit Roxrud Leinhardt orienterte om kriseteamets arbeid i 
forbindelse med terroraksjonen den 22.07.2011.  

 
3. Ellen Grepperud orienterte om status Dyster-Eldor, jf. notat sendt formannskapet 

22.08.2011, saksnr. 07/2577-68: "Reguleringsplan for Dyster-Eldor, søndre del – 
Veien videre." 

 
4. Oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad orienterte om status kulturhuset og om at 

kulturskolerektor Alexander Krogh Plur skal arbeide i 60 % stilling med prosjektet 
pga. sykdom i etaten. Det er kommet inn 96 søkere på kulturhuskoordinator-
stillingen.  

 
5. Marit Roxrud Leinhardt orienterte om at fra 15. august er barnevernet etablert i 

Moerveien 10, 3. etasje. Olav Holstad er ansatt som enhetsleder. Det vil bli 
offentlig åpning senere. 

 
6. Reguleringsplan campus legges frem for Hovedutvalg for teknikk og miljø 1. gang 

10.11.2011, før høring og offentlig ettersyn. Det tas sikte på endelig vedtak i mai 
2012. 
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REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 24.08.2011 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 24.08.2011 
-orientering fra ordfører og eventuelt 

 
1. Asfaltering av kommunale veier 

Vedlagte notat fra teknisk sjef til ordfører, datert 12.08.2011, viser et omfattende 
behov for asfaltering av kommunale veier. Som for andre forsømte 
vedlikeholdsoppgaver øker forfallet og fremtidige kostnader dess lenger tid det går 
før utbedring. 
Den siste tids utvikling på rentemarkedet tyder på at det ikke blir den 
renteoppgangen kommunestyret tok høyde for i k-sak 41/11, ved disponering av 
kommunens overskudd for 2010, og heller ikke den avkastning av SFE-midlene 
for 2011 vi antok da. 
FORSLAG 

De avsatte 5,0 mill til rentebufferfond i k-sak 41/11 omdisponeres slik: 
• Kr. 3,0 mill til asfaltering av kommunale veier høsten 2011  
• Kr. 2,0 mill til redusert forventet aksjeutbytte for kommunens SFE-midler i 

2011, fra 9 til 7 mill. kroner 
 
Formannskapets behandling: 
Formannskapet ga sin tilslutning til forslaget. Videresendes til kommunestyret. 
 

2. Nordisk skoleuke 
Ved vennskapskommunebesøket i Finland i juni i år ble det klart at våre nordiske 
venner ønsker å videreføre den nordiske skoleuka. De var meget fornøyde med 
den felles samlingen som Ås arrangerte i 2010, og de ønsker at disse samlingene 
skal fortsette med også Ås kommune som deltaker. Budsjettposten på kr. 60.000 
ble ikke opprettholdt i Ås kommunes budsjett for 2011.  
FORSLAG 

• Ås kommune deltar på den nordiske skoleuka også i 2011  
• De nødvendige midler, kr. 60.000, innarbeides i budsjettreguleringen etter 

2. tertial 
 

Formannskapets behandling: 
Formannskapet ga sin tilslutning til forslaget. 

 
3. Bølstad bru 

Etter initiativ fra Arne Løchen er det tatt initiativ til å bygge opp igjen gamle 
Bølstad bru. Brua var en del av Den Fredrikshaldske vei (Kongeveien) mellom 
København og Oslo (Kristiania). Tidligere ordfører og stortingsmann Jacob 
Hoelstad døde på grunn av en utforkjøring her i 1864. Veien ble omlagt på stedet i 
1909 på grunn av krappe stigningsforhold – spesielt på nordsiden. Initiativtakerne 
har ønsket å bygge opp igjen den opprinnelige brua over Syverudbekken som 
gang- og sykkelbru. 
26. august 2009 ble det valgt et interimstyre for prosjektet med Olav Skage som 
leder og Arne Hågensen som sekretær. Den innsatsen som interimstyret har stått 
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for med Olav Skage i spissen er usedvanlig imponerende. Vestby videregående 
skole har stått for tømmermannsarbeidet og var ferdig med det 23. mars i år. 
Følgende har bidratt økonomisk til å få tiltaket gjennomført: Ås kommune 
(50.000), gaver fra Ås-borgere (45.000), Statens vegvesen (300.000), privatlån 
(80.000).  
I juni 2010 mottok Ås kommune brev fra interimstyret med søknad om tilskudd til 
prosjektet på kr. 75.000 og søknad om kommunal overtakelse av driftsansvar for 
bru med tilførselsveier. Søknaden om tilskudd ble innvilget med kr. 50.000 ved 
budsjettbehandlingen for 2011. Søknaden om overtakelse av driftsansvar er meg 
bekjent ennå ikke besvart. Olav Skage har flere ganger etterlyst svar fra Ås 
kommune. Ordfører har fått kopi av følgende e-poster der Olav Skage har etterlyst 
respons fra teknisk sjef:  
30. mars 2011, 26. april 2011, 3. mai 2011, 6. juni 2011  
FORSLAG 

1. Rådmannen sørger for at det umiddelbart avholdes et møte med Olav 
Skage der han får drøftet de spørsmål han tar opp i brev av 16. juni 2010  

2. Rådmannen melder resultatet tilbake til formannskapet senest til neste 
møte 7. september d.å. 

 
Formannskapets behandling: 
Formannskapet ga sin tilslutning til forslaget. 

 
4. Informasjon til valgstyret/formannskapet 

Det er viktig at opptellingspersonalet får ro under opptellingen der skanningen 
foregår. Orientering om kretsvise valgresultater vil bli gitt umiddelbart ved 
overføring av resultater i eget rom på Gamle Åsgård skole.  
Brev av 23.08.2011 om stemmestyrenes oppgaver er sendt alle 
stemmestyremedlemmer og -vara, samt valgstyrets medlemmer, jf. 11/1156-12. 

 
5. Sentio Research gjennomfører i uke 35 representative meningsmålinger (N=400) i 

Ås, Oppegård, Ski og Vestby. 
 

6. Budsjettstatus – kjøp av varer og tjenester – teknisk etat. 
 
7. Kurs for stemmestyrer mandag 29. august kl. 16.30. 
 
8. Texas gjenoppstår i lokalene til kafeen på hjørnet i Ås-Torget – kronerulling. 
 
9. Meklingsmøte om Nebba-reguleringen torsdag 26. august 2011.  
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F-sak 48/11  
E18 AKERSHUS GRENSE - VINTERBRO, UTVIDELSE AV PLANOMRÅDE  
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Formannskapets behandling 24.08.2011: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 24.08.2011: 
Planområde for E18 Akershus grense – Vinterbro utvides slik det framgår av kart 
datert 27.06.11 fra Asplan Viak. 
 
 
  
F-sak 49/11  
TV-AKSJONEN 2011 - NORSK FOLKEHJELP  
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune bevilger kr 1,50 per innbygger, totalt kr 25.100, til TV-aksjonen 

Norsk Folkehjelp 2011. 
2. Beløpet kr 25.100 belastes konto 149090.1100.100 Øvrige bevilgninger.  
 
Formannskapets behandling 24.08.2011: 
Hanne Marit Gran (SV) fremmet følgende forslag: 
Beløpet endres til kr 1,75 per innbygger. 
 
Votering: SV's forslag ble vedtatt 6-3(1A, 2H). 
 
Formannskapets vedtak 24.08.2011: 
1. Ås kommune bevilger kr 1,75 per innbygger, totalt kr 29.300, til TV-aksjonen 

Norsk Folkehjelp 2011. 
2. Beløpet belastes konto 149090.1100.100 Øvrige bevilgninger.  
 
 
  
F-sak 50/11  
SAMMENSLÅING AV FOLLO KRISESENTER OG INCESTSENTERET I FOLLO, 
TIL FOLLO KRISE- OG INCESTSENTER 
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
Formannskapets behandling 24.08.2011: 
Anne Odenmarck (A) fratrådte som inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6, 1. ledd 
bokstav e, jf. § 8, 2. ledd. 
 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. (8 stemmer) 
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Formannskapets innstilling 24.08.2011: 
1. Krisesenteret i Follo IKS og Incestsenteret i Follo IKS avvikles og sammenslås til 

ett selskap. 
2. Vedlagte forslag til selskapsavtale fastsettes for det nye Krise- og incestsenter i 

Follo IKS. 
3. Styret for Follo krise- og incestsenter velges som avviklingsstyre for de 2 

selskapene som skal avvikles/sammenslås. Avviklingsstyret har fullmakt til å 
gjennomføre nødvendige handlinger i forbindelse med avviklingen slik de fremgår 
av Lov av 29.1.1999 nr. 6 §§ 32ff. 

4. Så vidt mulig bør selskapene avvikles innen utgangen av 2011, slik at det 
selskapenes funksjoner overtas av Follo Krise- og incestsenter fra 01.01.12. 

5. Verdiene i dagens Krisesenter og Incestsenter overføres til det nye sammenslåtte 
selskapet. 

 
 
  


