
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 07.03.2007 
 
FRA SAKSNR:  15/07 FRA KL: 16.30 
TIL SAKSNR: 16/07 TIL KL: 19.15 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A:      Kjell Westengen 
 
Møtende medlemmer:  
A:      Johan Alnes, Anne Odenmarck 
SV:  Pål Vedeld 
Frp:   Arne Hillestad 
H:      Dag Guttormsen 
Sp:  Ellen Syrstad 
V:  Jorunn Nakken 
KrF:  Grete Grindal Patil 
 
Møtende varamedlemmer:  
A:      Morten Petterson 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Per A. Kierulf, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
teknisk sjef Arnt Øybekk, service- og kommunikasjonssjef Thora Bakka,  
økonomisjef Mikal Johansen, plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud,  
og plan- og miljøvernkonsulent Solveig Viste. 
 
Diverse merknader:  
Til dagsorden, sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 
Orientering om Ås kulturhus v/plan- og miljøvernrådgiver Solveig Viste 
Orientering og dialog med lensmann Geir Krogh 
F-sak 15/07 og 16/07. 
Meldingssaker. 
  
 
Godkjent 15.03.07 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Ellen Syrstad. 
 
Underskrifter: 

_____________________             _____________________ 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
15/07 07/517  
FJERNVARMESELSKAP  
- FORSLAG TIL INTENSJONSAVTALE MELLOM UMB OG ÅS  
 
16/07 07/187 (Offl §5a/Fvl §13) 
DAGTILBUD TIL FUNKSJONSHEMMET  
 
 

ORIENTERINGSSAKER 07.03.07 
 
• FRAMTIDIG BRUK AV ÅS KULTURHUS INKL. KINOLOKALET  

– ET IDEPROSJEKT 
Plan- og miljøvernrådgiver Solveig Viste orienterte. 

 
• ORIENTERING FRA OG DIALOG MED POLITIET  

Lensmann Geir Krogh orienterte om kriminalitetsbildet i Ås.  
Møte om politiets organisering holdes på Sørmarka kurs- og konferansesenter 28.03.07 for 
ordførere og rådmenn i Follo politidistrikt.   
Formannskapet ble anmodet om å følge opp høringer om politiets organisering. 
 

 
REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 07.03.07 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 07.03.07 
-orientering fra ordfører og eventuelt 

 
1. Åslund sykehjem. Ordfører orienterte om at Aker Helseforetak ønsker å leie Åslund i 1–2 

år fra 2008. Befaring var holdt 06.03.07. Formannskapet drøftet saken. Ordfører fikk 
fullmakt til å forhandle med Aker Helseforetak om leie av Åslund. Fremforhandlet 
leieavtale legges frem for kommunestyret for vedtak. 

 
2. Ordfører delte ut forslag til pressemelding om at Ås kommune fortsatt ønsker Norges 

Veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet velkommen til Ås, og at dette er det klart mest 
miljøvennlige alternativet. Formannskapet ga enstemmig sin tilslutning. 

 
3. Notat av 07.03.07 fra rådmannen om Regnskap 2006 – Overføring av mer- eller 

mindreforbruk for enhetene ble delt ut, jf. lnr. 3354/07. Evt. drøfting av dette tas på neste 
formannskapsmøte.
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Utv.sak nr. 15/07  
FJERNVARMESELSKAP  
- FORSLAG TIL INTENSJONSAVTALE MELLOM UMB OG ÅS  
 
Rådmannens innstilling: 
Ås kommune inngår intensjonsavtale med Universitetet for miljø og biovitenskap om å 
etablere et samarbeid om utvikling, etablering og drift av en integrert energiløsning basert på 
fornybar energi for et område mellom Korsegården og sentrum i Ås, Ås vgs. og Moerjordet 
med mer. 
 
Ordfører får fullmakt til å underskrive avtalen. 
 
Formannskapets behandling 07.03.2007: 
Formannskapet drøftet seg frem til følgende endringer i intensjonsavtalen: 
1. I annet avsnitt under pkt. 1.0 skal andre setning lyde: ”Partene er også enige om at det er et 

mål for selskapet også at andre brukere av fjernvarme skal kunne få anledning til å knytte 
seg til prosjektet”. 

2. Under pkt. 4.0 endres ”bilag” til ”vedlegg” 
3. Under pkt. 7.0 tilføyes ”og Ås kommune” slik at setningen innledes: ”UMB og Ås 

kommune skal ha eiendomsretten til rapporter og…” 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med endringsforslag i intensjonsavtalen ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 07.03.2007: 
Ås kommune inngår intensjonsavtale med Universitetet for miljø og biovitenskap om å 
etablere et samarbeid om utvikling, etablering og drift av en integrert energiløsning basert på 
fornybar energi for et område mellom Korsegården og sentrum i Ås, Ås vgs. og Moerjordet 
med mer. 
 
Ordfører får fullmakt til å underskrive avtalen. 
 
Vedtatte endringer i intensjonsavtalen: 
1. I annet avsnitt under pkt. 1.0 skal andre setning lyde: ”Partene er også enige om at det er et 

mål for selskapet også at andre brukere av fjernvarme skal kunne få anledning til å knytte 
seg til prosjektet”. 

2. Under pkt. 4.0 endres ”bilag” til ”vedlegg” 
3. Under pkt. 7.0 tilføyes ”og Ås kommune” slik at setningen innledes: ”UMB og Ås 

kommune skal ha eiendomsretten til rapporter og…” 
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Utv.sak nr. 16/07 (Offl §5a/Fvl §13) 
DAGTILBUD TIL FUNKSJONSHEMMET  
 
Saken ble lagt frem for formannskapet for endelig vedtak i hht. kommunelovens § 13 
(hasteparagrafen), jf. Ås kommunes reglementer pkt. 5.2 som lyder: Formannskapet har 
myndighet til å fatte vedtak i hastesaker etter kommunelovens bestemmelser (§ 13). 
Kommunestyret har ikke ordinært møte før 11.04.07. 
 
Innstilling fra Hovedutvalg for helse og sosial 07.02.2007:  
Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Formannskapets behandling 07.03.2007: 
Saken ble behandlet for lukkede dører, jf. kommunelovens § 31 nr. 1/Fvl § 13.  
Ordfører gjorde oppmerksom på at formannskapets behandling er endelig. 
 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 07.03.2007, jf. kommunelovens § 13: 
Det innvilges ett dag-/arbeidstilbud ved Conrad Svendsen Senter. 
Kostnadene kr. 201.700.- dekkes ved budsjettjustering 1. tertial 2007.  
 
 
  


