
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 12/2758-3 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Formannskapet Moer sykehjem 21.11.2012 

 2. et., møterom 1-2  

 
Fra F-sak: 77/12  Fra kl.: 16.30  
Til F-sak: 80/12 Til kl.: 18.15 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
H:     Gro Haug 
 

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

Møtende varamedlemmer:  
H:     Ida Elisabeth Krogstad 
 

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 og service- og kommunikasjonssjef Andreas Brodahl. 
 

Diverse merknader:  
Sak 77/12 var sendt formannskapets medlemmer/innkalt vara mandag 19.11.2012. 
 

 
Godkjent 23.11.2012 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 

F-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 

 
 
77/12 12/2184 570 &41 (jf. offl. § 23, 3. ledd) 
ANBUD PÅ ÅS KOMMUNES PENSJONSORDNING  
- VALG AV LEVERANDØR  
 
78/12 10/3117 GB 55/533  
GNR 55 BNR 533 - BREKKEVEIEN 7 - NYLUNDKVARTALET - 
PARKERINGSDEKNING  
 
79/12 12/2519 REG R-278  
R-278 - REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRALOMRÅDE  
– PROSESS OG FREMDRIFT 
 
80/12 12/1441 145  
RÅDMANNENS FORSLAG TIL  
HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2013 - 2016  
 
 

INFORMASJON FRA RÅDMANNEN 21.11.2012 

 
1. Møterom 1-2 i 2. etasje på Moer vil bli omgjort til kontorer inntil videre. 

 
2. Bjørnebekk asylmottak. Ås kommune tapte anbud sist, jf. K-sak 70/11, 

23.11.2012. Det vil bli lagt inn nytt anbud på 20-25 plasser. 
 

 
 

REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 21.11.2012 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 21.11.2012 

-orientering fra ordfører og eventuelt 
 
Ordfører minnet om Europan 12 Work Shop fredag 23.11.2012 kl. 9.00 i Ås 
kulturhus, Store sal. Formannskapet og hovedutvalgslederne er invitert. 
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F-sak 77/12 (jf. offl. § 23, 3. ledd) 

ANBUD PÅ ÅS KOMMUNES PENSJONSORDNING  

- VALG AV LEVERANDØR  
 

Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 

Formannskapets behandling 21.11.2012: 
Saken ble behandlet for lukkede dører iht. kommuneloven § 31 nr.2. 

 

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 

Formannskapets innstilling 21.11.2012: 
- KLP velges som leverandør av Ås kommunes tjenestepensjon. 
- Det skytes inn egenkapital i KLP på 13,7 mill. kr for 2013. Dette finansieres av 

ubundet investeringsfond, konto 25350130 Aktiv kapitalforvaltning. 
 
 
  

F-sak 78/12  

GNR 55 BNR 533 - BREKKEVEIEN 7 - NYLUNDKVARTALET - 

PARKERINGSDEKNING  
 

Rådmannens innstilling: 
Ås kommune vil ikke inngå frikjøpsavtale og tillater ikke omgjøring av parkeringsareal 
til næringsareal i 1. etasje i Nylundkvartalet. Når frikjøpsordningen er revidert og den 
langsiktige parkeringssituasjonen i Ås sentrum er avklart, kan en konvertering fra 
parkering til næringslokaler vurderes. 
         

Formannskapets behandling 21.11.2012: 
Arne Hillestad (FrP) fremmet utsettelsesforslag. 
 
Jorunn Nakken (V) fremmet forslag om følgende tillegg til FrP’s utsettelsesforslag: 
Ås kommune gjennomfører forhandlinger med utbygger om frikjøp av 
parkeringsplasser i 1. etasje i Nylundkvartalet. 
Inntekter skal benyttes til å forbedre parkeringssituasjonen i Ås sentrum. 

 

Votering:  
FrP’s forslag ble tiltrådt 6-3 (1A, 2H) ved alternativ votering mot rådmannens 
innstilling. 
V’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 

 

Formannskapets innstilling 21.11.2012 til hovedutvalg for teknikk og miljø: 
Saken utsettes.  
Ås kommune gjennomfører forhandlinger med utbygger om frikjøp av 
parkeringsplasser i 1. etasje i Nylundkvartalet. 
Inntekter skal benyttes til å forbedre parkeringssituasjonen i Ås sentrum.  
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F-sak 79/12  

R-278 - REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRALOMRÅDE  

- PROSESS OG FREMDRIFT 

 

Rådmannens innstilling: Tilsvarer rådmannens innstilling. 
 

Kommuneplanutvalgets behandling 21.11.2012: 
Votering: Rådmannens innstilling ble vedtatt 8-1 (FrP). 

 

Kommuneplanutvalgets vedtak 21.11.2012: 
Kommuneplanutvalget slutter seg til rådmannens plan for framdrift og prosess for 
områderegulering av Ås sentralområde, med endelig vedtak våren 2015. 
 
 
  

F-sak 80/12  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL  

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2013 - 2016  
 

Rådmannens innstilling 30.10.2012: 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016 vedtas. 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2013 vedtas. 

a) Skattesatsene for 2013 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets 
vedtak i statsbudsjettet for 2013. 

b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 9. 
c) Forslag til kommunale avgifter vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer 

for 2013, jf. vedlegg 10. 
d) Opptak av ordinært lån på kr. 82.900.000 kr vedtas. Rådmannen gis fullmakt 

til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil       
kr. 15.000.000. 

e) Det utskrives eiendomsskatt på verker og bruk i Ås kommune med 7 promille 
av takstverdien. 

f) Det budsjetteres med 7,2 mill. kr eller 4 % avkastning på kommunens e-
verksmidler. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til styrking av 
bufferfond. 

g) Det opprettes selvkostfond innen vann, avløp, byggesak, kart og oppmåling, 
samt regulering. Gebyrene settes til selvkost og overskudd/underskudd 
overføres fond iht reglene for selvkost. 

 

Formannskapets behandling 21.11.2012: 
Rådmannens svar på spørsmål fra partiene ble sendt på e-post/iPad 19. og 
21.11.2012, jf. 12/1441-15. 

 
Hege Opedal (SV) fremmet følgende forslag fra hovedutvalg for oppvekst og kultur: 

 Hovedutvalg for oppvekst og kultur anmoder kommunestyret om å bevilge kr 
100 000,- til barn- og ungdomsråd for Ås kommune fra 2013. 
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Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
SV’s forslag følger saken. 

 

Formannskapets innstilling 21.11.2012: 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016 vedtas. 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2013 vedtas. 

a) Skattesatsene for 2013 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets 
vedtak i statsbudsjettet for 2013. 

b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 9. 
c) Forslag til kommunale avgifter vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer 

for 2013, jf. vedlegg 10. 
d) Opptak av ordinært lån på kr. 82.900.000 kr vedtas. Rådmannen gis fullmakt 

til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil       
kr. 15.000.000. 

e) Det utskrives eiendomsskatt på verker og bruk i Ås kommune med 7 promille 
av takstverdien. 

f) Det budsjetteres med 7,2 mill. kr eller 4 % avkastning på kommunens e-
verksmidler. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til styrking av 
bufferfond. 

g) Det opprettes selvkostfond innen vann, avløp, byggesak, kart og oppmåling, 
samt regulering. Gebyrene settes til selvkost og overskudd/underskudd 
overføres fond iht reglene for selvkost. 
 

Forslag som følger saken: 
Hege Opedal (SV) fremmet følgende forslag fra hovedutvalg for oppvekst og kultur: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur anmoder kommunestyret om å bevilge  
kr 100 000,- til barn- og ungdomsråd for Ås kommune fra 2013. 
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