
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 12/1450-2 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Formannskapet Ås kulturhus, Lille sal 06.06.2012 

 
Fra F-sak: 38/12  Fra kl.: 18.30 
Til F-sak: 50/12 Til kl.: 22.17 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
 

Møtende medlemmer:  
A:     Johan Alnes, Ivar Ekanger 
V:  Jorunn Nakken 
Sp:  Marianne Røed  
SV:  Hege Opedal 
H:     Gro Haug, Egil Ørbeck 
KrF: Morten Lillemo 
FrP: Arne Hillestad 
 

Møtende varamedlemmer:  
 

Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, teknisk sjef Arnt Øybekk, 
plan- og utviklingssjef Cornelia Solheim, økonomisjef Emil Schmidt og  
service- og kommunikasjonssjef Andreas Brodahl. 
 

Diverse merknader:  
Marianne Røed (Sp) fratrådte som inhabil i F-sak 45/12. 
 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 
Meldingssak 1, dialog med politiet, informasjon fra rådmannen, sakene i oppsatt 
rekkefølge, meldingssak 2. Sak 47 ble først vedtatt utsatt, men ble tatt opp igjen og 
votert over til slutt i møtet.  
 

 
Godkjent 08.06.2012 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 

F-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 

 
 
38/12 05/241 142  
VEDTAK AV KOMMUNEDELPLAN FOR E18 AKERSHUS GRENSE - VINTERBRO, 
ÅS KOMMUNE  
 
39/12 12/1411 145 &14  
TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2012  
 
40/12 12/1097 153  
BUDSJETTREGULERING 1. TERTIAL 2012  
 
41/12 11/2929 614 &40  
ÅS DEMENSSENTER - GODKJENNING AV ROMPROGRAM OG KALKYLE 
 
42/12 12/1020 G00 &20  
SAMHANDLINGSREFORMEN I ÅS - STATUS PR. 1. TERTIAL 2012  
 
43/12 11/1890 GB 22/1  
GNR 22 BNR 1 - RIDEHALL PÅ NORDRE TROSTERUD  
 
44/12 11/3022 REG R - 255  
FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN - R-255- REGULERINGSPLAN FOR CAMPUS 
ÅS  
 
45/12 12/716 400  
NY STILLING SOM FAGARBEIDER VED KOMMUNALTEKNISK AVDELING - NY 
BEHANDLING 
 
46/12 12/950 613 &55  
SALG AV KOMMUNAL BOLIG  
 
47/12 12/1026 K21 &20  
VIDERE DRIFT AV PURA 2013-2021  
 
48/12 12/1401 140  
PLANSTRATEGI 2012 - 2016  
 
49/12 12/1441 145  
UTARBEIDELSE AV HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2013 - 2016  
 
50/12 12/920 033 &16  
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - KRISTIN HEGVIK TORGERSEN  - 
NYTT VALGOPPGJØR OG NYVALG 
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ORIENTERING FRA OG DIALOG MED POLITIET 
Politistasjonssjef Geir Krogh, orienterte om status i Follo politidistrikt og svarte på 
spørsmål. 

 

 

INFORMASJON FRA RÅDMANNEN 06.06.2012 
 
1. Åpen grøft etter graving for fjernvarme i sentrum. Grøftene er åpne lenge etter 

graving pga. trykkmålinger som skal gjennomføres før lukking. 
 

2. Kulturhuset. Det er ikke kommet inn anbud på drift av kjøkken. Rådmannen 
orienterte om status og videre oppfølging. 

 
3. Dyster-Eldor. Rettssak mot fylkesmannen i Buskerud vedrørende Dyster-Eldor 

angående gyldighet av reguleringsplanvedtak er fastsatt til 21. og 22.06.2012. 
Jf. F-sak 8/12, 15.02.2012 og meldingssak 1 i formannskapet 29.02.2012.  

 
4. Rådmannen svarte på spørsmål fra Hege Opedal (SV) om vikarsituasjonen i 

barnehagene. Ytterligere orientering i HOK. 
 

 

 
 

REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 06.06.2012 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 06.06.2012 

-orientering fra ordfører og eventuelt 
 

1. Kommunestyremøte 20.06.2012 
Formannskapet ga tilslutning til ordførers forslag om tidligere møtestart pga. 
mange saker. Møtestart settes til kl. 17.30.  

 

2. Valg av meddommere m.m. perioden 2013 – 2016,  
jf. F-sakene 31-36 i formannskapet 09.05.2012. 

 
Ordfører orienterte om oppfølging i henhold til fullmakt. Det har vært nødvendig å 
trekke ut kandidater fra folkeregisteret for å få fylt listene, 25 menn og to kvinner.  
Det er tatt med noen ekstra i tilfelle fritak. 

 
Alle foreslåtte og uttrukne kandidater har fått brev med orientering om at evt. krav 
om fritak eller innvendinger må meldes innen 11. juni til politisk sekretariat, jf. 
11/3604-48. 

 
Kunngjøringer er trykt i ØB og Ås avis. Oppdaterte lister etc. ligger på kommunens 
hjemmesider  http://www.as.kommune.no/valg-av-meddommere-perioden-1-1-2013-31-12-2016.5038839-

125470.html. 

http://www.as.kommune.no/valg-av-meddommere-perioden-1-1-2013-31-12-2016.5038839-125470.html
http://www.as.kommune.no/valg-av-meddommere-perioden-1-1-2013-31-12-2016.5038839-125470.html
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F-sak 38/12  

VEDTAK AV KOMMUNEDELPLAN FOR E18 AKERSHUS GRENSE - 

VINTERBRO, ÅS KOMMUNE  

 

Rådmannens innstilling: 
I medhold av Plan- og bygningslovens §§ 11-4 og 11-15, vedtas Kommunedelplan 
med konsekvensutredning for E18 Akershus grense-Vinterbro, datert 24.05.2012, 
med alternativ 3A-4 som fremtidig korridor for E18 fra Ski grense til Nygårdskrysset. 
Som følge av vedtaket kan Statens vegvesen starte arbeidet med reguleringsplan for 
den totale strekningen fra Ski grense til Vinterbro. 
 

Formannskapets behandling 06.06.2012: 
Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende forslag: 
Kommunedelplan med konsekvensutredning for E18 Akershus grense – Vinterbro, 

datert 24.05.2012 vedtas hva gjelder strekningen fra Ski grense til Holstad, med 

alternativ 3A-4 som fremtidig korridor. 

Kommunedelplanen vedtas ikke for strekningen Holstad til Nygårdskrysset. 
Denne delen av Kommunedelplanen bør samordnes med eventuell kommunedelplan 
fra Nygårdskrysset til Vinterbro. Dette bør skje etter avklaring av Fylkesutvalgets 
forslag om at fremtidig E18 bør gå i strekningen Holstad – Vassum og tilsluttes ny 4-
felts Oslofjordforbindelse. 
Statens vegvesen kan starte arbeidet med reguleringsplan for strekningen fra Ski 
grense til Holstad.  

  
Marianne Røed (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: 
Vi ber om at det i det videre arbeidet  

 vurderes om det er nødvendig med avkjøring ved Holstad 

 vurderes en trasé under jernbanen v/Holstad i stedet for bro 

 tas betydelig hensyn til vern av dyrket mark 
 
Ivar Ekanger (A) fremmet forslag om følgende tillegg til Sp’s 3. kulepunkt: 
«og kulturlandskap.» 

 

Votering: 
Rådmannens innstilling ble tiltrådt 6-3 (1H, FrP, SV) ved alternativ votering mot FrP’s 
forslag. 
Sp’s forslag kulepkt. 1 ble nedstemt 8-1 (Sp). 
Sp’s forslag kulepkt. 2 og 3 med Ap’s tillegg, ble tiltrådt 8-1(FrP). 

 

Formannskapets innstilling 06.06.2012: 
I medhold av Plan- og bygningslovens §§ 11-4 og 11-15, vedtas Kommunedelplan 
med konsekvensutredning for E18 Akershus grense-Vinterbro, datert 24.05.2012, 
med alternativ 3A-4 som fremtidig korridor for E18 fra Ski grense til Nygårdskrysset. 
Som følge av vedtaket kan Statens vegvesen starte arbeidet med reguleringsplan for 
den totale strekningen fra Ski grense til Vinterbro. 
 
Vi ber om at det i det videre arbeidet  

 vurderes en trasé under jernbanen v/Holstad i stedet for bro 

 tas betydelig hensyn til vern av dyrket mark og kulturlandskap. 
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F-sak 39/12  

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2012  
 

Administrasjonsutvalgets og rådmannens innstilling: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 

Formannskapets behandling 06.06.2012: 
Gro Haug (H) fremmet følgende forslag som følger saken: Se under. 

 

Votering: Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 

Formannskapets innstilling 06.06.2012: 
1. tertialrapport 2012 tas til orientering. 
 

H’s forslag som følger saken: 
1. Prosjektregnskap for  

 Myrveien 16 

 Tunveien barnehage 

 Gang/sykkelsti Kjærnes 

 Kulturhuset 

 Bjørnebekk asylmottak 

 Moer sykehjem 
2. Til tertialrapport 1. kvartal: 

Få med kolonne for vedtatt budsjett 2012 til neste møte. 
 
 
  

F-sak 40/12  

BUDSJETTREGULERING 1. TERTIAL 2012  
 

Administrasjonsutvalgets og rådmannens innstilling: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 

Formannskapets behandling 06.06.2012: 
Votering: Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 

Formannskapets innstilling 06.06.2012: 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1, 2 og 3. 
 
 
  

F-sak 41/12  

ÅS DEMENSSENTER - GODKJENNING AV ROMPROGRAM OG KALKYLE 

 

Innstilling til kommunestyret  

(sammenstilling av plankomiteens og hovedutvalgets innstillinger): 
1. Utbygging og etablering av Ås demenssenter, med til sammen 15 

sykehjemsplasser (12 skjermede – og 3 forsterkede plasser), og 12 
dagsenterplasser for personer med demens vedtas. 
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2. Denne byggingen frigjør en 6 roms avdeling ved Moer sykehjem, som 
videreutvikles spesifikt ifht samhandlingsreformen. 

3. Ås kommune søker husbanktilskudd for bygging av 15 sykehjemsplasser og 12 
dagsenterplasser, estimert 13,7 millioner i tilskudd.  

4. Ås kommune søker driftstilskudd for nye demens-dagsenterplasser, på totalt 
780.000,- pr år for 12 plasser.  

5. Foreliggende romprogram vedtas med sine redegjorte 2.499 m2. 
6. Foreliggende kostnadskalkyle fremlagt med tillegg av reserver, marginer og 

generelle kostnader, vedtas med kostnadsramme kr 63.000 000. 
 

Plankomiteens tilleggspunkt tas til orientering: 
7. Plankomiteen ber om, på tidspunkt etter at kommunestyrets stadfestede vedtak 

foreligger, at administrasjonen innhenter tilbud på arkitekt (ARK) med  
prosjekteringsgruppe (GRU), med mandat, i første omgang å utarbeide 
skisseprosjekt  med kostnadskalkyle for: 
a) Skisseprosjekt i følge vedtatt romprogram med sine 2.499 m2. 

b) Videre, som alternativ 2, utarbeide skisseprosjekt med fullt utgravd kjeller på 

ca. 1.482 m2 med innpasset vedtatt romprogram samt i tillegg parkeringsareal.  

1. etg. med ca. 1.482 m2 i følge vedtatt romprogram og full 2. etg. på ca. 

1.482 m2 i følge romprogram, hvor videre forslag til innredning av arealer ut 

over romprogram, ca. 924 m2, skjer i samråd med ARK/Brukergruppe for 

utnyttelse av helserelatert aktivitet, som kontorer og lignende, aktiviteter som i 

minst mulig grad virker forstyrrende på institusjonens beboere og brukere. 

Skisseprosjektene med kostnadsoverslag, fremlegges for plankomiteen for valg 
og eller eventuell vurdering av nødvendig videre politisk behandling/vedtak. 

 

Formannskapets behandling 06.06.2012: 
Arne Hillestad (FrP) fremmet forslag om at plankomiteens innstilling pkt. 4 utgår og at 
plankomiteens tilleggspunkt tas til etterretning. 
 

Votering: Plankomiteens innstilling med Frp’s endringer ble enstemmig tiltrådt. 
 

Formannskapets innstilling 06.06.2012: 
1. Utbygging og etablering av Ås demenssenter, med til sammen 15 

sykehjemsplasser (12 skjermede – og 3 forsterkede plasser), og 12 
dagsenterplasser for personer med demens vedtas. 

2. Denne byggingen frigjør en 6 roms avdeling ved Moer sykehjem, som 
videreutvikles spesifikt ifht samhandlingsreformen. 

3. Ås kommune søker husbanktilskudd for bygging av 15 sykehjemsplasser og 12 
dagsenterplasser, estimert 13,7 millioner i tilskudd.  

4. Foreliggende romprogram vedtas med sine redegjorte 2.499 m2. 
5. Foreliggende kostnadskalkyle fremlagt med tillegg av reserver, marginer og 

generelle kostnader, vedtas med kostnadsramme kr 63.000 000. 
 

Plankomiteens tilleggspunkt tas til etterretning: 
6. Plankomiteen ber om, på tidspunkt etter at kommunestyrets stadfestede vedtak 

foreligger, at administrasjonen innhenter tilbud på arkitekt (ARK) med  
prosjekteringsgruppe (GRU), med mandat, i første omgang å utarbeide 
skisseprosjekt  med kostnadskalkyle for: 
a) Skisseprosjekt i følge vedtatt romprogram med sine 2.499 m2. 
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b) Videre, som alternativ 2, utarbeide skisseprosjekt med fullt utgravd kjeller på 

ca. 1.482 m2 med innpasset vedtatt romprogram samt i tillegg parkeringsareal.  

1. etg. med ca. 1.482 m2 i følge vedtatt romprogram og full 2. etg. på ca. 

1.482 m2 i følge romprogram, hvor videre forslag til innredning av arealer ut 

over romprogram, ca. 924 m2, skjer i samråd med ARK/Brukergruppe for 

utnyttelse av helserelatert aktivitet, som kontorer og lignende, aktiviteter som i 

minst mulig grad virker forstyrrende på institusjonens beboere og brukere. 

Skisseprosjektene med kostnadsoverslag, fremlegges for plankomiteen for valg 
og eller eventuell vurdering av nødvendig videre politisk behandling/vedtak. 

 
 

F-sak 42/12  

SAMHANDLINGSREFORMEN I ÅS - STATUS PR. 1. TERTIAL 2012  
 

Hovedutvalg for helse og sosials og administrasjonsutvalgets innstilling: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 

Formannskapets behandling 06.06.2012: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

Formannskapets innstilling 06.06.2012: 
Sakens tas til orientering. 
 
  

F-sak 43/12  

GNR 22 BNR 1 - RIDEHALL PÅ NORDRE TROSTERUD  
 

Rådmannens innstilling: Tilsvarer kommuneplanutvalgets vedtak. 
 

Formannskapets behandling 06.06.2012: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommuneplanutvalgets vedtak 06.06.2012: 
Utvidelsen av ridesenteret på Nordre Trosterud er å anse som næringsvirksomhet og 
krever dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel. Tiltakshaver bes 
om å sende dispensasjonssøknad i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 19.  
 
  

F-sak 44/12  

FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN –  

R-255- REGULERINGSPLAN FOR CAMPUS ÅS  

 

Rådmannens innstilling: Tilsvarer kommuneplanutvalgets vedtak. 
 

Formannskapets behandling 06.06.2012: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommuneplanutvalgets vedtak 06.06.2012: 
Reguleringsplan for Campus Ås er i tråd med Kommuneplan 2011-2023 og kan 
fremmes for endelig vedtak. 
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F-sak 45/12  

NY STILLING SOM FAGARBEIDER VED KOMMUNALTEKNISK AVDELING  

- NY BEHANDLING 

 

Administrasjonsutvalgets og rådmannens innstilling: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 

Formannskapets behandling 06.06.2012: 
Marianne Røed (Sp) fratrådte som inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6 første 
ledd bokstav b, jf. § 8 andre ledd. 

 

Votering:  
Administrasjonsutvalgets innstilling ble tiltrådt 4-4 (2H, FrP, KrF) med ordførers 
dobbeltstemme. 

 

Formannskapets innstilling 06.06.2012: 
Kommunalteknisk avdeling utvides med en fagarbeider i 100% stilling. 
Kostnadene for dette dekkes innenfor etatens budsjett. 
 
 
  

F-sak 46/12  

SALG AV KOMMUNAL BOLIG  
 

Rådmannens innstilling: 
1. Kommunens utleiebolig Brekkeskog 21 utlyses for salg til høystbydende.      

Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne salgskontrakten. 
2. Netto salgssum øremerkes kjøp av bolig for bosetting av nye flyktninger. 
         

Formannskapets behandling 06.06.2012: 
Arne Hillestad (FrP) fremmet forslag om følgende tillegg til innstillingens punkt 1:  
«via megler». 

 

Votering: Rådmannens innstilling med FrP’s tillegg ble enstemmig vedtatt. 

 

Formannskapets vedtak 06.06.2012: 
1. Kommunens utleiebolig Brekkeskog 21 utlyses for salg til høystbydende via 

megler. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne salgskontrakten. 
2. Netto salgssum øremerkes kjøp av bolig for bosetting av nye flyktninger.  
 
 
  

F-sak 47/12  

VIDERE DRIFT AV PURA 2013-2021  
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling: Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 

Formannskapets behandling 06.06.2012: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
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Formannskapets innstilling 06.06.2012: 
1. Ås kommune gir sin tilslutning til videre partnerskapssamarbeid i vannområdet 

PURA, Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget. Organisering av 
prosjektet med sammensetning av styringsgruppe, prosjektgruppe, 
temagrupper og prosjektleder beholdes inntil videre. Høsten 2012 
gjennomføres en gjennomgang av prosjektorganisering. Justeringer innenfor 
de økonomiske rammene av prosjektet kan vedtas av styringsgruppen.  
 

2. Partnerskapet videreføres med en varighet fra 01.01.2013 til 31.12.2015 mht 
drift og finansieringsmodell. Innen utgangen av 2015 fattes et nytt vedtak om 
videre drift og finansieringsmodell. 

 
3. Finansieringen fra kommunene skjer ved et årlig driftstilskudd, basert på en 

kombinasjon av tilskudd pr innbygger og pr daa jordbruksareal i vannområdet. 
For perioden 01.01.2013 til 31.12.2015 utgjøres tilskuddet av kr 15 pr 
innbygger og kr 3 pr daa jordbruksareal, og innbyggertallet baserer seg på 
befolkningstallet pr 01.01.2012. Kostnader knyttet mot kommunenes 
jordbruksareal dekkes over budsjettet til Landbrukskontoret i Follo, mens 
øvrige kostnader dekkes over selvkostbudsjettet for henholdsvis kommunalt 
avløp og avløp i spredt bebyggelse. Ås kommunes årlige tilskudd til PURA er 
på kr 187 410 

 
4. Prosjektlederstillingen videreføres frem til 31.12.2015, da videre drift av 

prosjektet igjen revideres. Ås kommune er vertskommune for PURA og 
arbeidsgiver for prosjektleder. 
 

5. Ås kommune ser verdien i prosjektet, men forventer mer konkrete resultater og 
bedre fremdrift enn det som er vist i prosjektets første 4 år. Det forutsettes 
årlige handlingsplaner og årlig rapportering. 

 
 
  

F-sak 48/12  

PLANSTRATEGI 2012 - 2016  
 

Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 

Formannskapets behandling 06.06.2012: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 

Formannskapets innstilling 06.06.2012: 
Vedlagte forslag til arbeidsopplegg, fremdrift og disposisjon legges til grunn for videre 
arbeid med Planstrategi 2012-2016. Formannskapet er styringsgruppe for arbeidet 
med planstrategien og innstillende organ til kommunestyret. 
 
 
  



 Side 10 av 10 

 

F-sak 49/12  

UTARBEIDELSE AV HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2013 - 2016  
 

Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 

Formannskapets behandling 06.06.2012: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 

Formannskapets vedtak 06.06.2012: 
1. Arbeidet med plan- og budsjettprosessen gjennomføres som beskrevet i 

saksutredningen.  
2. De foreløpige økonomiske rammene for 2013 er:  

Sentraladministrasjonen:      51 349 000 
Oppvekst og kultur:    315 414 000  
Helse- og sosial:   246 232 000 
Teknikk og miljø, eks. VAR:    81 410 000 

 
 
  

F-sak 50/12  

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - KRISTIN HEGVIK TORGERSEN  - 

NYTT VALGOPPGJØR OG NYVALG 

 

Ordførers innstilling: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 

Formannskapets behandling 06.06.2012: 
Forslag på navn til punkt 2 og 3 fremmes i kommunestyret. 

 

Votering: Ordførers innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 

Formannskapets innstilling 06.06.2012: 
1. Kristin Hegvik Torgersen fritas fra sine verv i kommunestyret og hovedutvalgene. 
2. Som ny vara i hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) på plass nr. … 

velges: 
   …………………………… 
3. Som ny vara i hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) på plass nr. … 

velges: 
…………………………… 

 

Konsekvenser for kommunestyret 
Det foretas nytt valgoppgjør i kommunestyret slik: 
Etter opprykk i vararepresentantrekken blir Ole Martin Musken ny vara på  
plass nr. 7. 
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