
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 13/1378-3 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Formannskapet Ås kulturhus, Lille sal 29.05.2013 

 
Fra F-sak: 40/13  Fra kl.: 17.15  
Til F-sak: 41/13 Til kl.: 18:35 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
KrF: Morten Lillemo 
 

Møtende medlemmer:  
A:     Johan Alnes, Ivar Ekanger 
V:  Jorunn Nakken 
Sp:  Marianne Røed  
SV:  Hege Opedal 
H:     Gro Haug, Egil A. Ørbeck 
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 og service- og kommunikasjonssjef Andreas Brodahl, 
eiendomssjef Roy Sypriansen, enhetsleder Ståle Martinsen, enhetsleder Lise Ek  
og økonomirådgiver Håkon Borge. 
 

Diverse merknader:  
Møtet var innkalt ekstraordinært. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 
Drøftingssak 2, F-sakene 40 og 41/13. Det ble ikke tid til drøftingssak 1. 
Jorunn Nakken (V) kom etter behandling av F-sak 40/13. 
 

 
Godkjent 30.05.2013 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 

F-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 
 
40/13 13/78 210  
ÅS KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2012  
 
41/13 13/723 614  
ÅS DEMENSSENTER - VALG AV SKISSEPROSJEKT  
NY BEHANDLING 
 
 
 

DRØFTINGSSAK I FORMANNSKAPET 29.05.2013 

 

1. Oppsummering av folkevalgtopplæringen 13. og 14. mai 2013. 
Det ble ikke tid til drøfting. 
 

2. Oppfølging av økonomidelen i folkevalgtopplæringen bl.a. investeringer. 
Rådmannen v/økonomisjef Emil Schmidt orienterte om handlingsprogram 2013 – 
2016 oppdatert med ny informasjon om investeringskostnader.  
 
Foilene legges på iPad under Utvalgsdokumenter/dialogmøter o.l./ 
2013 05 29 Oppfølging folkevalgtopplæring – investeringer  
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F-sak 40/13  

ÅS KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2012  
 

Saken ble lagt frem for formannskapet på nytt i henhold til e-post 21.05.2013  

fra sekretariatsleder i FIKS, jf. vedlegg 2:  
Til kommunestyret 
Vedlagt følger kontrollutvalgets uttalelse om kommunens årsregnskap m.v. for 
2012. Vi minner om at uttalelsen skal forelegges formannskapet før dette organet 
avgir sin innstilling om årsregnskapet.  

_____ 

 

Formannskapets innstilling 15.05.2013: 
Tilsvarer formannskapets innstilling 29.05.2013. 

_____ 
 
 

Formannskapets behandling 29.05.2013: 
Ordfører gjorde oppmerksom på revisjonsberetningens to presiseringer.  

 

Votering: (8 stemmer) 
Formannskapets innstilling av 15.05.2013 ble enstemmig opprettholdt. 

 

Formannskapets innstilling 29.05.2013: 
1. Årsregnskapet til Ås kommune for 2012 godkjennes. 
2. Merforbruk for voksenopplæringen, pålydende 2,58 mill. kr, dekkes av bundet 

driftsfond for voksenopplæringen, konto 25150214.  
3. Merforbruk på kulturskolen knyttet til prosjekter pålydende 373 000 kr finansieres 

av bundet driftsfond til prosjekter kulturskolen, konto 25150509. 
4. Meravkastning utover budsjettert avkastning på e-verksmidler, pålydende 4,27 

mill. kr, avsettes til styrking av disposisjonsfond, SFE Bufferfond, konto 2560130. 
5. Kommunestyret har i 2013 vedtatt bruk av overskudd 2012 til å dekke nye tiltak på 

13,963 mill. kr. Regnskapsmessig mindreforbruk på til sammen 13,963 mill. kr 
avsettes til dette.  

6. Enhetene får med seg mer/mindreforbruk 2012, begrenset til 1 % av enhetens 
netto ramme, begrenset til totalt 0,5 mill. kr for hele kommunen. Ubrukte 
vedlikeholdsmidler i henhold til vedlikeholdsplanen overføres imidlertid uten 
begrensing. Dette utgjør 1. mill. kr i tillegg. 

7. Satsene for tilskudd til private barnehager for 2012 er etterberegnet til 166 890 kr 
for små barn og 79 860 for store barn. Kapitaltilskudd per barn uavhengig av alder 
er kr 7 800. 

8. Etterberegning av tilskudd til private barnehager viser at det er avsatt 4,05 mill. kr 
for lite tilskudd i 2012. Dette dekkes av regnskapsmessig mindreforbruk 2012. 

9. Som tilleggsbevilgning for 2013 avsettes kr. 150 000 av overskuddet for 2012 til 
Grunnlovsjubileet 2014, jf. vedtak i HOK-sak 16/13. 

10. Resterende del av overskuddet 8,883 mill. kr, avsettes til disposisjonsfond for 
oppbygging av kommunens buffer. 
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F-sak 41/13  

ÅS DEMENSSENTER - VALG AV SKISSEPROSJEKT NY BEHANDLING 

 

Saken ble lagt frem for formannskapet på nytt i tråd med ordførerens e-post 

22.05.2013 (jf. 13/1378-2) der det fremgår at de opplysninger formannskapet 
etterspør i sitt vedtak 15.05.2013 står i saksfremlegget. Saken settes på sakskartet 
under forutsetning av at skriftlig informasjon fra plankomiteen* foreligger innen 
utgangen av uke 21. Informasjonen skal vise til hvor etterspurt informasjon står i 
saksfremlegget med vedlegg. 
 

* Redegjørelse fra plankomiteens leder ble sendt formannskapet 23.05.2013, 
jf. 13/723-11.  

_____ 
 

Formannskapets innstilling 15.05.2013: 
Saken sendes tilbake til plankomiteen med tanke på å planlegge for at hele 1. etasje 
kan enkelt bygges om til døgnplasser når behovet øker. 

_____ 

 

Plankomitéens innstilling 07.05.2013:     
1. Ås demenssenter prosjekteres og bygges i tråd med W & B Arkitekter AS 

utarbeidede skisseprosjekt R2  på ca 4.693 m2 og som viser full utnyttelse av 
både byggets underetasje og 2. etg. 

2. Prosjektets investeringsramme økes til i alt kr 125 000 000,-. 
3. Det synes å være betydelige merkostnader knyttet til å forberede 

kontorarbeidsplassene i 2. etasje for konvertering til institusjonsplasser. 
Under henvisning til den sterke veksten kommunen står ovenfor, synes det rimelig 
å anta at det er behov for kontorplassene til virksomhet som naturlig har 
tilhørighet til virksomheten. 

_____ 
 
 

Formannskapets behandling 29.05.2013: 
Johan Alnes (A) fremmet forslag om plankomitéens innstilling av 07.05.2013. 
 
Gro Haug (H) fremmet følgende forslag: 
Ås demenssenter skyves ut i tid til følgende er på plass. Vi får ny sak om: 
1. Vurdering av kontorarbeidsplasser. Må de være på demenssenteret? Vi ber 

rådmannen følge tidligere vedtak om å se på kontorplasser. 
2. Gruppene får gå gjennom fremtidige investeringer med tanke på hvordan vi skal 

disponere kommunens økonomi i fremtiden.  

 
Jorunn Nakken (V) fremmet følgende alternative forslag til plankomitéens punkt 3: 
Det utredes en justering av R2 der hele 1. og 2. etasje benyttes til primærformålet, 
dvs. institusjonsplasser og tilhørende kontorplasser. 
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Votering:  
H’s forslag ble nedstemt 7-2 (1H, FrP). 
Plankomiteens innstilling punkt 1 ble tiltrådt 7-2 (1H, FrP). 
Plankomiteens innstilling punkt 2 ble tiltrådt 7-2 (1H, FrP). 
V’s forslag ble tiltrådt 7-2 (1A, 1H) ved alternativ votering mot plankomitéens 
innstilling punkt 3. 

 

Formannskapets innstilling (punkt 1 og 2) og vedtak (punkt 3) 29.05.2013:* 
1. Ås demenssenter prosjekteres og bygges i tråd med W & B Arkitekter AS 

utarbeidede skisseprosjekt R2  på ca 4.693 m2 og som viser full utnyttelse av 
både byggets underetasje og 2. etg. 

2. Prosjektets investeringsramme økes til i alt kr 125 000 000,-. 
3. Det utredes en justering av R2 der hele 1. og 2. etasje benyttes til primærformålet, 

dvs. institusjonsplasser og tilhørende kontorplasser. 
_____ 

 
*  Formannskapets vedtak innebærer at saken sendes tilbake til  plankomiteen for 
 utredning av punkt 3 før saken fremmes på nytt for formannskap og deretter 
 kommunestyre. 
 
 
  


