
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 12/580-2 

PROTOKOLL 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Formannskapet Ås kulturhus, Lille sal 14.03.2012 
 
Fra F-sak: 11/12  Fra kl.: 18.30 
Til F-sak: 15/12 Til kl.: 20.45 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
H:     Egil Ørbeck 
 
Møtende medlemmer:  
A:     Johan Alnes, Ivar Ekanger 
V:  Jorunn Nakken 
Sp:  Marianne Røed  
SV:  Hege Opedal 
H:     Gro Haug 
KrF: Morten Lillemo 
FrP: Arne Hillestad 
 
Møtende varamedlemmer:  
H:     Sverre Strand Teigen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, teknisk sjef Arnt Øybekk, 
oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, plan- og utviklingssjef Cornelia Solheim, 
økonomisjef Emil Schmidt, service- og kommunikasjonssjef Andreas Brodahl 
og rektor Anne-Karin Gusrud Bjerke. 
 
Diverse merknader:  
Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: 
Informasjon fra rådmannen. F-sakene 13/12, 11-, 12-, 14- og 15/12. Meldingssaker. 
 
Ivar Ekanger gikk i løpet av meldingssak 1. 
 
 
Godkjent 16.03.2012 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 
F-sak Saksnr. Arkivkode 
TITTEL 
 
 
11/12 05/241 142   
HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV "E18 AKERSHUS GRENSE - 
VINTERBRO. RAPPORT KOMMUNEDELPLAN ÅS KOMMUNE"  
 
12/12 11/4077 030 A02 &21  
VOKSENOPPLÆRINGENS TILBUD  
 
13/12 12/576 034 F30 &21  
OVERFLYTTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FRA  
OPPVEKST- OG KULTURETATEN TIL HELSE- OG SOSIALETATEN 
 
14/12 12/328 614 &40  
REHABILITERING AV ÅSHALLEN OG UTVENDIG FASADE KULTURHUSET  
 
15/12 12/538 033 &17  
INNFØRING AV EPOLITIKER  
- DIGITALE SAKSPAPIRER I POLITISKE MØTER 
 
 

INFORMASJON FRA RÅDMANNEN 14.03.2012 
 
Samhandlingsreformen, konsekvenser og oppfølging.  
Helse- og sosialsjef orienterte om status. 
 

REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 14.03.2012 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
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MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 14.03.2012 

-orientering fra ordfører og eventuelt 
 
1. Falsenspillet 2014.  

Ordfører orienterte om finansieringsbehov, jf. møte i Falsenkomiteen 05.03.2012. 
Kr. 16.000 står på kommunal balansekonto per 31.12.2012.  
Formannskapet ba om sak. 
 

2. Earth Hour 31. mars 2012 klokken 20.30 – 21.30.  
Mennesker over hele verden viser sitt engasjement for klimasaken ved å slukket 
lyset i en time. Dette er en markering som har vokst til å bli et globalt symbol.  
http://www.as.kommune.no/earth-hour-en-nasjonal-dugnad-for-klimaet.5011226-125460.html 
Formannskapet ga tilslutning til at Ås kommune meldes på som deltaker i likhet 
med tidligere år.  
 

3. Næringskonferansen i Follo 2012 holdes 19.04.2012 kl. 9.00 – 17.00 på 
Rosenholm Campus Konferansesenter, Trollåsen. 
http://www.follo.no/folloradet/Nyheter/Nyheter-2012/Naringskonferansen-2012/ 
Foreløpig er Johan Alnes, Gro Haug, Jorunn Nakken og Morten Lillemo påmeldt. 

 
4. Markering av frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2012,  

jf. forsvarsdepartementets brev av 08.03.2012, og e-post fra ordfører Thore 
Vestby om evt. felles markering.  
Formannskapet oversender henvendelsen til Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
for oppfølging. 
 

5. Ås kulturhus – Drift av kjøkken og servering.  
Ås kommune har utlyst konkurranse, jf. saksnr. 12/637, 14.03.2012. 
http://www.as.kommune.no/drift-av-kjoekkenvirksomhet.5032378-125470.html 

 
6. Lærlingeplasser. Formannskapet ba om sak om oppfølging i Ås kommune der 

hensikten skal være å innfri statlige myndigheters mål om en lærling per 1000 
innbyggere. 
 

7. Søknad fra Kreftforeningen om 1 krone per innbygger til årets aksjon “Krafttak mot 
kreft” avslås. 

 
8. Minnesmerke over ofre for terrorhandlingene 22. juli 2011.  Videre kontakt i saken 

går heretter direkte mellom den enkelte kommune og kunstneren Nico Widerberg, 
jf. brev fra KS v/administrerende direktør Sigrun Vågeng. 

 
9. Invitasjon til åpen skole i forbindelse med Skolebehovsplanen 21. og 22. mars. 

Datoen 21. mars endres slik at det ikke holdes på samme dag som kurs for 
folkevalgte om rammebetingelser og regnskap i det offentlige.
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F-sak 11/12  
HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV "E18 AKERSHUS GRENSE - 
VINTERBRO. RAPPORT KOMMUNEDELPLAN ÅS KOMMUNE"  
 
Rådmannens endrede innstilling: Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Formannskapets behandling 14.03.2012: 
Rådmannen endret sin innstilling ved å tilføye “fra Statens Vegvesen”. 
 
Hege Opedal (SV) fremmet følgende forslag: 
 

Før endelig oppstart av arbeidet med kommunedelplan for E18 med tilhørende 
høring, ber Ås kommune om at: 
 
A. Vegvesenet utarbeider: 

1. Konsekvensutredning for hele E18-strekningen gjennom Ås, dvs. helt fram 
til koplingen med E6. Per i dag er ikke strekningen Nygårdskrysset-
Vinterbro med i verken utredning eller økonomiske anslag. 

2. Utredning av forbindelsen mellom E18 og RV23 som nå planlegges med 
utvidet tunnel og 4 felt helt fram til Vassum. 

3. Utredning av ny fv 152 fra Holstad og helt fram til E6/Korsegården. 
 

B. Vegvesenet kartlegger: 
1. Muligheten for å få UMB-miljøet med på et prøveprosjekt for E18 gjennom 

Follo for å finne fram til mer areal- og kostnadsbesparende løsninger med 
henblikk på hele landet, jf. strekninger m/midtdeler bygd med 2-felt på E18 
på Sørlandet og E6 mellom Stjørdal og Verdal, og med 3 felt i Sverige. 

2. Kostnadene med sikring av dagens E18 med midtdeler, utbedring av 
enkelte veikryss for å bedre påkjøringsmulighetene gjennom Kråkstad og 
ev. noen få forbikjøringsfelt som midlertidig løsning inntil en permanent 
utbygging kan påregnes å være fullført. 
 

C. Follobanen, inkl. nødvendig vendespor som muliggjør 15 minutters ruter til Ås i 
 rushtiden, prioriteres foran permanent utbygging av E18. 

 
Votering: 
SV’s forslag ble nedstemt 7-2 (FrP, SV) 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 14.03.2012: 
I medhold av Plan- og bygningslovens § 11-14, 1. ledd, legges følgende dokument 
fra Statens Vegvesen, datert 01.02.12, ut til høring og offentlig ettersyn:  
“E18 Akershus grense-Vinterbro. Rapport Kommunedelplan Ås kommune”. 
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F-sak 12/12  
VOKSENOPPLÆRINGENS TILBUD  
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets innstilling.  
  
Formannskapets behandling 14.03.2012: 
Ordfører orienterte om administrasjonsutvalgets behandling og innstilling 14.03.2012. 
 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 14.03.2012: 
Grunnskoletilbudet ved Ås Voksenopplæring legges ned fra 01.08.12. Ås kommune 
inngår avtale med Ski kommune om kjøp av inntil 20 grunnskoleplasser.  
 
 
  
F-sak 13/12  
OVERFLYTTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FRA  
OPPVEKST- OG KULTURETATEN TIL HELSE- OG SOSIALETATEN 
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets innstilling.  
  
Formannskapets behandling 14.03.2012: 
Ordfører orienterte om administrasjonsutvalgets behandling og innstilling 14.03.2012. 
 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 14.03.2012: 
1. Prosjektet enslige mindreårige flyktninger avsluttes 10.04.12.  
2. Ansvaret for prosjektets 5 enslige mindreåriges bo- og fritidstilbud overføres fra 

oppvekst- og kulturetaten til helse- og sosialetaten fra 10.04.12.  
 
 
  
F-sak 14/12  
REHABILITERING AV ÅSHALLEN OG UTVENDIG FASADE KULTURHUSET  
 
Innstilling til hovedutvalget for teknikk og miljø 16.02.2012:  
Tilsvarer formannskapet innstilling. 
 
Formannskapets behandling 14.03.2012: 
Arne Hillestad (FrP) foreslo at “eventuelt” tilføyes før “utvendig fasade Kulturhuset.”  
 
Morten Lillemo (KrF) fremmet utsettelsesforslag/tilbakesending til rådmannen for å få 
kontrollert om innstillingen er i tråd med finansreglementet.   
 
Votering: KrF’s utsettelsesforslag ble nedstemt 5-4 (2H, Sp, KrF). 
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Morten Lillemo fremsatte deretter krav om protokolltilførsel som også ble undertegnet 
av Gro Haug (H) og Sverre Strand Teigen (H). Se under. 
 
Votering:  
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
FrP’s tilleggsforslag ble nedstemt 5-4(2H, FrP, SV). 
 
Formannskapets vedtak 14.03.2012: 
Formannskapet disponerer 7 millioner kroner av kapitalfondet til rehabilitering av 
Åshallen og utvendig fasade Kulturhuset.  

_____ 
 

Protokolltilførsel fra Morten Lillemo (KrF), Gro Haug og Sverre Strand Teigen (H): 
Vi forutsetter at dette vedtaket er i tråd med kommunens finansreglement. 
 
 
  
F-sak 15/12  
INNFØRING AV EPOLITIKER  
- DIGITALE SAKSPAPIRER I POLITISKE MØTER 
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Formannskapets behandling 14.03.2012: 
Morten Lillemo (KrF) foreslo at saken avgjøres av kommunestyret. 
 
Votering: 
KrF’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret 14.03.2012: 
 
1. ePolitiker innføres i Ås kommune. 

De politiske organer som i første omgang skal omfattes av ordningen er: 
hovedutvalg for oppvekst og kultur, formannskap og kommunestyre. 

  
2. Andre råd og utvalg vurderes etter en totalvurdering ift. praktiske og økonomiske 

hensyn etter at de andre utvalg er igangsatt. Følgende kriterier vil da vurderes 
administrativt: Rådenes størrelse og sammensetning, sakstyper (saksgang, 
omfang, gradering mv.) samt møtefrekvens. 

 
3. Alle ugraderte sakspapirer i aktuelle komiteer og utvalg distribueres elektronisk. 
 
4. Det kjøpes inn “nettbrett” til alle kommunestyremedlemmene og faste medlemmer 

av hovedutvalgene, ansatte fra administrasjonen og IKT som skal utvikle og drifte 
løsningen.  En total kostnadsramme for innkjøp av nettbrett kommer på ca.  
kr 250.000,- eks. mva. Kostnader til server / lisenser blir ca. kr 100.000,- Utgiftene 
dekkes over investeringsbudsjettet for IKT. 
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5. Nettbrettene avskrives over 4 år, slik at politikerne får nettbrettet etter endt 
kommunestyreperiode.  

 
6. Fremdriftsplan: 

o Tekniske løsningen gjøres klar av service og kommunikasjon. 
o Innkjøp av nettbrett til politikere gjøres når den tekniske løsningen er på plass. 
o Hovedutvalg for oppvekst og kultur og formannskap tester ut løsningen. 
o Etter en kort testperiode gjøres kommunestyret papirløst.  

 
 
  


