
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 13/1365-2 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Kommunestyret Ås kulturhus, Store sal 29.05.2013 
 

K-sak: 29/13 – 39/13 Kl.: 18.45 – 20.45 
 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A: Anne Odenmarck, Tommy Skar og Tone Holm Dagsvold 
H: Ida Elisabeth Krogstad og Dag Guttormsen 
FrP: Terje Michaelsen 
KrF: Morten Lillemo  
MDG: Øystein Westerhagen Milvang 
 

Møtende medlemmer:  
A: Johan Alnes, Ivar Ekanger, Ina Rangønes Libak, Laila P. Nordsveen,  
 Joar Solberg, Marius H. Borge og Ola Nordal 
H: Gro Haug, Egil A. Ørbeck, Sverre Strand Teigen, Rubina Mushtaq,  
 Hilde Kristin Marås og Jan Ove Rikheim 
FrP: Arne Hillestad, Torill Horgen og Kjetil Barfelt 
V: Jorunn Nakken, Olav Østerås og Inger Skjervold Rosenfeld 
Sp: Marianne Røed, Odd Rønningen og Annett Michelsen 
SV: Saroj Pal, Hege Opedal og Roberto Puente Corral 
 

Møtende varamedlemmer:  
A: Kristin Ohnstad, Rolf Berntsen og Wenche Jahrmann 
H: Håkon Ystehede og Stein Ekhaugen 
FrP: Lene Arildsen 
KrF: Helge Sjursen   
MDG: Anders Often 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Trine Christensen, konsulent Jeanette Karlsen – sekretær, helse- og 
sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, teknisk sjef 
Arnt Øybekk, økonomisjef Emil Schmidt, plan- og utviklingssjef Cornelia Solheim, 
service- og kommunikasjonssjef Andreas Brodahl og organisasjons- og personalsjef 
Wenche Vedhugnes 
 

Diverse merknader:  
Møtet ble innledet med informasjon om utredningen om sammenslutning av 
brannselskaper i Follo og Mosseregionen v/prosjektleder Ole Johan Dahl og ordfører 
i Frogn Thore Vestby.  
  
 

Godkjent 30.05.2013 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 

Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 

K-sak Saksnr.  

TITTEL 

 

29/13 13/1083   
ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2012 
 
30/13 13/78   
ÅS KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2012 
 
31/13 12/1872  
OMGJØRING AV ENGASJEMENT TIL FAST STILLING SOM SOSIALPEDAGOG  
- PEDAGOGISK PSYKOLOGISK SENTER (PPS) 
 
32/13 08/2937  
R-257 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅLERUDMYRA SKYTEBANE 
 
33/13 10/3089  
BREIVOLL FORLENGELSE AV LEIEFORHOLD 
 
34/13 13/308  
REGULERING, PLAN OG UTVIKLING I EN AVDELING 
 
35/13 12/1441  
STYRKET KAPASITET OG KOMPETANSE INNEN SAMFUNNSPLANLEGGING OG 
NÆRINGSUTVIKLING 
 
36/13 13/296  
TILSTANDSRAPPORT FOR HVER ENKELT BARNEHAGE I ÅS 2012 
- LOVLIGHETSKONTROLL 
 
37/13 13/266  
TILSTANDSRAPPORT FOR HVER ENKELT SKOLE I ÅS 2012 
- LOVLIGHETSKONTROLL 
 
38/13 13/1210  
SØKNAD OM PERMISJON FRA KOMMUNALE VERV 
- HANNE MARIT GRAN (SV)  
 
39/13 11/3129  
VALG AV HEIMEVERNSNEMND FOR RESTEN AV PERIODEN 2011-2015 
 
 
 

REFERATSAK TIL KOMMUNESTYRET 
Referatsaken ble tatt til orientering. 



 Side 3 av 10 

 

K-sak 29/13  

ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2012  
 

Formannskapets og hovedutvalgenes innstilling 15./16./21.05.2013: 
Årsmelding med årsberetning 2012 tas til orientering. 

 

Kommunestyrets behandling 29.05.2013: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 29.05.2013: 
Årsmelding med årsberetning 2012 tas til orientering. 
 
 
  

K-sak 30/13  

ÅS KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2012  
 

Formannskapets innstilling 21.05.2013: 
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. 

 

Kommunestyrets behandling 29.05.2013: 
Ordfører orienterte om behandling og vedtak i formannskapets møte 29.05.2013 
 

Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 29.05.2013: 
1. Årsregnskapet til Ås kommune for 2012 godkjennes. 
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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. 

 
 
  

K-sak 31/13  

OMGJØRING AV ENGASJEMENT TIL FAST STILLING SOM SOSIALPEDAGOG  

- PEDAGOGISK PSYKOLOGISK SENTER (PPS) 
 

Formannskapets innstilling 13.02.2013: 
1. Prosjektstillingen i PPS som arbeider med direkte systemarbeid på skolene i 

Nordby, omgjøres til fast stilling fra 1.8.13. 
2. Lønnsmidlene dekkes innenfor vedtatt lønnsbudsjett for 2013. 

 

Kommunestyrets behandling 29.05.2013: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 29.05.2013: 
1. Prosjektstillingen i PPS som arbeider med direkte systemarbeid på skolene i 

Nordby, omgjøres til fast stilling fra 1.8.13. 
2. Lønnsmidlene dekkes innenfor vedtatt lønnsbudsjett for 2013. 
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K-sak 32/13  

R-257 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅLERUDMYRA SKYTEBANE  
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 16.05.2013: 
Ås kommune godkjenner i medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 1985 
forslag til endret reguleringsplan for Ålerudmyra Skytebane, som vist på kart datert 
20.04.2009, med reguleringsbestemmelser, sist revidert 12.03.2013, med følgende 
tilføyelse:  
 
I reguleringsplanens punkt 5 a legges følgende til:  
Avrenningsdammene skal tilpasses salamanderens behov og levevilkår.  
  

Kommunestyrets behandling 29.05.2013: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 29.05.2013: 
Ås kommune godkjenner i medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 1985 
forslag til endret reguleringsplan for Ålerudmyra Skytebane, som vist på kart datert 
20.04.2009, med reguleringsbestemmelser, sist revidert 12.03.2013, med følgende 
tilføyelse:  
 
I reguleringsplanens punkt 5 a legges følgende til:  
Avrenningsdammene skal tilpasses salamanderens behov og levevilkår.  
 
 
  

K-sak 33/13  

BREIVOLL FORLENGELSE AV LEIEFORHOLD  
 

Formannskapets innstilling 15.05.2013: 
1. Ås kommune tar til etterretning at Brunstad kristelige menighet vil benytte seg av 

opsjonsmuligheten som ligger i leiekontrakten fra 13. mai 1998.  

2. Innholdet i en eventuell ny bygning konkretiseres nærmere før partene tar stilling 
til prosjektet.  

3. Det forhandles mellom Brunstad kristelige menighet og Ås kommune om 
disposisjonsrett til det gule huset. 

4. Kommunen skal legge til rette for sambruk av friarealene på Breivoll, der partene 
også kan samarbeide med Den norske turistforening, Oslofjordens friluftsråd og 
eventuelle andre organisasjoner som melder sin interesse. En eventuell avtale 
mellom partene må inngås i regi av rådmannen. Formannskapet skal holdes 
løpende orientert.  

5. Disponering av friarealene må skje innenfor reguleringsplanens rammer.  

6. Ås kommune må sette i gang en politisk prosess for fremtidig bruk av Breivoll med 
tanke på at ny leieavtale skal være klar innen 1. mai 2017.   

 

Kommunestyrets behandling 29.05.2013: 
Laila P. Nordsveen (A) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, FrP, V, Sp, 
SV, KrF og MDG, som tillegg til pkt. 3: 
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Siktemålet er at Breivolls Venner skal kunne inngå en leieavtale om bruk av dette 
huset. 
 
Jorunn Nakken (V) fremmet følgende endringsforslag til innstillingens pkt. 6: 
Ås kommune må sette i gang en politisk prosess for fremtidig bruk av Breivoll slik at 
dette er klart innen 1. mai 2017. 
 
Marianne Røed (Sp) fremmet følgende endringsforslag til innstillingens pkt. 2.: 
«parter» endres til «avtaleparter». 
 

Votering: 
Formannskapets innstilling  pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
 pkt. 2 med Sps endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 
Fellesforslaget ble vedtatt 25-8 (8H). 
Formannskapets innstilling pkt. 4 ble vedtatt 25-8 (8H). 
 pkt. 5 ble vedtatt 25-8 (8H). 
Vs endringsforslag ble vedtatt 25-8 (8H) ved alternativ votering mot formannskapets 
innstilling pkt. 6. 

 

Kommunestyrets vedtak 29.05.2013: 
1. Ås kommune tar til etterretning at Brunstad kristelige menighet vil benytte seg av 

opsjonsmuligheten som ligger i leiekontrakten fra 13. mai 1998.  

2. Innholdet i en eventuell ny bygning konkretiseres nærmere før avtalepartene tar 
stilling til prosjektet.  

3. Det forhandles mellom Brunstad kristelige menighet og Ås kommune om 
disposisjonsrett til det gule huset. Siktemålet er at Breivolls Venner skal kunne 
inngå en leieavtale om bruk av dette huset. 

4. Kommunen skal legge til rette for sambruk av friarealene på Breivoll, der partene 
også kan samarbeide med Den norske turistforening, Oslofjordens friluftsråd og 
eventuelle andre organisasjoner som melder sin interesse. En eventuell avtale 
mellom partene må inngås i regi av rådmannen. Formannskapet skal holdes 
løpende orientert.  

5. Disponering av friarealene må skje innenfor reguleringsplanens rammer.  

6. Ås kommune må sette i gang en politisk prosess for fremtidig bruk av Breivoll slik 
at dette er klart innen 1. mai 2017. 

 
 
  

K-sak 34/13  

REGULERING, PLAN OG UTVIKLING I EN AVDELING  
 

Formannskapets innstilling 15.05.2013: 
1. Reguleringsavdelingen flyttes fra bygg, regulering og oppmåling til plan og 

utvikling fra 01.06.13. 
2. Budsjettmidlene som er knyttet til regulering flyttes med. 
3. Det opprettes 50 % stilling som saksbehandler. Den finansieres i 2013 innenfor 

etatens/avdelingens rammer og innarbeides videre i budsjettet. 
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Kommunestyrets behandling 29.05.2013: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 29.05.2013: 
1. Reguleringsavdelingen flyttes fra bygg, regulering og oppmåling til plan og 

utvikling fra 01.06.13. 
2. Budsjettmidlene som er knyttet til regulering flyttes med. 
3. Det opprettes 50 % stilling som saksbehandler. Den finansieres i 2013 innenfor 

etatens/avdelingens rammer og innarbeides videre i budsjettet. 
 
 
  

K-sak 35/13  

STYRKET KAPASITET OG KOMPETANSE INNEN SAMFUNNSPLANLEGGING 

OG NÆRINGSUTVIKLING  
 

Formannskapets innstilling 15.05.2013: 
I prioriteringen knyttet til Handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017 vil styrket 
bemanning i Plan- og utviklingsavdelingen vurderes spesielt for å styrke 
samfunnsplanlegging og næringsutvikling. 

 

Kommunestyrets behandling 29.05.2013: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 29.05.2013: 
I prioriteringen knyttet til Handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017 vil styrket 
bemanning i Plan- og utviklingsavdelingen vurderes spesielt for å styrke 
samfunnsplanlegging og næringsutvikling. 
 
 
  

K-sak 36/13  

TILSTANDSRAPPORT FOR HVER ENKELT BARNEHAGE I ÅS 2012  

- LOVLIGHETSKONTROLL 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommunestyre opprettholder sitt vedtak av 02.05.2013: 

Behandling er unntatt offentlighet. Begrunnelse: Rapportene er skrevet under 

forutsetning av at de ikke skulle offentliggjøres dette året. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for lovlighetskontroll i 

samsvar med krav datert 02.05.2013. 

 

Kommunestyrets behandling 29.05.2013: 
K-sakene 36 og 37/13 ble behandlet under ett. 

 



 Side 8 av 10 

Votering: 
Innstillingens pkt. 1 ble vedtatt 21-12 (8H, 4FrP). 
Som en følge av dette ble innstillingens pkt. 2 enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 29.05.2013: 
1. Ås kommunestyre opprettholder sitt vedtak av 02.05.2013: 

Behandling er unntatt offentlighet. Begrunnelse: Rapportene er skrevet under 

forutsetning av at de ikke skulle offentliggjøres dette året. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for lovlighetskontroll i 

samsvar med krav datert 02.05.2013. 

 
 
  

K-sak 37/13  

TILSTANDSRAPPORT FOR HVER ENKELT SKOLE I ÅS 2012  

- LOVLIGHETSKONTROLL 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommunestyre opprettholder sitt vedtak av 02.05.2013: 

Behandling er unntatt offentlighet. Begrunnelse: Rapportene er skrevet under 

forutsetning av at de ikke skulle offentliggjøres dette året. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for lovlighetskontroll i 

samsvar med krav datert 02.05.2013. 

 

Kommunestyrets behandling 29.05.2013: 
K-sakene 36 og 37/13 ble behandlet under ett. 

 

Votering: 
Innstillingens pkt. 1 ble vedtatt 21-12 (8H, 4FrP). 
Som en følge av dette ble innstillingens pkt. 2 enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 29.05.2013: 
1. Ås kommunestyre opprettholder sitt vedtak av 02.05.2013: 

Behandling er unntatt offentlighet. Begrunnelse: Rapportene er skrevet under 

forutsetning av at de ikke skulle offentliggjøres dette året. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for lovlighetskontroll i 

samsvar med krav datert 02.05.2013. 

 
 
  



 Side 9 av 10 

 

K-sak 38/13  

SØKNAD OM PERMISJON FRA KOMMUNALE VERV  

- HANNE MARIT GRAN (SV)  
 

Formannskapets innstilling 15.05.2013: 
1. Hanne Marit Gran (SV) innvilges permisjon fra sine verv som varamedlem av 

hovedutvalg for helse og sosial og som medlem av styret i Stiftelsen Årungen ro- 
og padlesenter. 

2. I hovedutvalg for helse og sosials vararekke velges følgende midlertidige 
varamedlem på plass nr. 7: ……………… 

3. I Stiftelsen Årungen ro- og padlesenter rykker Stein Ekhaugen (H) opp som 
midlertidig medlem.  
Som midlertidig personlig varamedlem velges: ……………… 

4. Vedtaket gjelder fra vedtaksdato og så lenge fritaksgrunnen er aktuell. 
 

Kommunestyrets behandling 29.05.2013: 
Ordfører orienterte om forslag til kandidater: 
2. I hovedutvalg for helse og sosials vararekke velges følgende midlertidige 

varamedlem på plass nr. 7: Kristine Lien Skog (SV) 
3. I Stiftelsen Årungen ro- og padlesenter rykker Stein Ekhaugen (H) opp som 

midlertidig medlem.  
Som midlertidig personlig varamedlem velges: Saroj Pal (SV) 

 

Votering:  
Formannskapets innstilling med foreslåtte kandidater ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 29.05.2013: 
1. Hanne Marit Gran (SV) innvilges permisjon fra sine verv som varamedlem av 

hovedutvalg for helse og sosial og som medlem av styret i Stiftelsen Årungen ro- 
og padlesenter. 

2. I hovedutvalg for helse og sosials vararekke velges følgende midlertidige 
varamedlem på plass nr. 7: Kristine Lien Skog (SV) 

3. I Stiftelsen Årungen ro- og padlesenter rykker Stein Ekhaugen (H) opp som 
midlertidig medlem.  
Som midlertidig personlig varamedlem velges: Saroj Pal (SV) 

4. Vedtaket gjelder fra vedtaksdato og så lenge fritaksgrunnen er aktuell. 
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K-sak 39/13  

VALG AV HEIMEVERNSNEMND FOR RESTEN AV PERIODEN 2011 -2015  
 

Formannskapets innstilling 15.05.2013: 
Som medlemmer av heimevernsnemnden for resten av perioden 2011-2015 velges: 

 Håkon Petter Brække (A) 

 Helge Skuterud (Sp) 
Funksjonstiden utløper 31.12.2015. 
 

Kommunestyrets behandling 29.05.2013: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 29.05.2013: 
Som medlemmer av heimevernsnemnden for resten av perioden 2011-2015 velges: 

 Håkon Petter Brække (A) 

 Helge Skuterud (Sp) 
Funksjonstiden utløper 31.12.2015. 
 
 
  


	Saksliste
	Ksak_29_Årsmelding_med_årsberetning_2012
	Ksak_30_Ås_kommunes_årsregnskap_2012
	Ksak_31_Omgjøring_fast_stilling_PPS
	Ksak_32_Endret_regplan_Ålerudmyra_skyteb
	Ksak_33_Breivoll_forlengelse_leieforhold
	Ksak_34_Regulering_plan_utvikling_en_avd
	Ksak_35_Samfunnsplanlegging_næringsutv
	Ksak_36_Lovlighetskontroll_tilstrapp_bhg
	Ksak_37_Lovlighetskontrl_tilstrapp_skole
	Ksak_38_Søknad_permisjon_kommunale_verv
	Ksak_39_Valg_av_heimevernsnemnd

