
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 09.05.2007 
 
FRA SAKSNR:  23/07 FRA KL: 16.30 
TIL SAKSNR: 23/07 TIL KL: 18.00 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A:      Anne Odenmarck 
SV:  Pål Vedeld 
 
Møtende medlemmer:  
A:      Johan Alnes, Kjell Westengen 
Frp:   Arne Hillestad 
H:      Dag Guttormsen 
Sp:  Ellen Syrstad 
V:  Jorunn Nakken 
KrF:  Grete Grindal Patil 
 
Møtende varamedlemmer:  
A:      Wenche Jahrmann 
SV:  Åse Tea Bachke 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Per A. Kierulf, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
helse- og sosialsjef Berith Trobe Dahlgren, teknisk sjef Arnt Øybekk,  
oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud,  
økonomisjef Mikal Johansen og service- og kommunikasjonssjef Thora Bakka. 
 
Diverse merknader:  
Dialog om innsparingstiltak innen helse- og sosialetaten startet kl 17.05. Helse- og sosialsjef 
Berith Trobe Dahlgren orienterte. Medlemmer av Hovedutvalg for helse og sosial var til stede. 
 
 
Godkjent 10.05.07 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Ellen Syrstad. 
 
Underskrifter: 

_____________________             _____________________ 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
23/07 07/893  
RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2008-2011  
 
 

ORIENTERING FRA RÅDMANNEN 09.05.07 
 

1. Sivilombudsmannens brev av 25.04.07 vedr. ”Tildeling av 70 % driftstilskudd for 
fysioterapi til et selskap” er mottatt og sendt medlemmer av formannskap og Hovedutvalg 
for helse og sosial, jf. referatsak 9, saknr. 05/1350-13.  
Rådmann Per A. Kierulf orienterte om dialog med KS-advokatene. Det vil bli lagt frem sak 
til behandling i Hovedutvalg for helse og sosial 30.05.07 og formannskapet 20.06.07. 
 

2. Plankonferanse holdes 30.05.07 i Ås rådhus, Store sal kl 15.30 – 19.00. Agenda ble sendt 
formannskapet og gruppeledere på e-post 07.05.07. Tilbakemeldinger på forslag til agenda 
kan sendes ellen.grepperud@as.kommune.no. 

 
 

REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 09.05.07 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
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MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 09.05.07 
-orientering fra ordfører og eventuelt 

 
1. Formannskapets og valgstyrets møter 30.05.07 flyttes til kl 19.00, Lille sal. Se orientering 

fra rådmannen pkt. 2 om  plankonferanse i Store sal kl. 15.30 – 19.00. 
 
2. Etablering av ungdomsboliger i Ås kommune, jf. F-sak 11/07, formannskapet 07.02.07. 

Saken ble utsatt for å få ny vurdering etter at arbeidsgruppa har vurdert merknader fra 
partiene. Det er fortsatt ikke mottatt merknader. 

  
3. Kommuneoppgjøret. KS og partene på arbeidstakersiden anbefaler enstemmig en 

forhandlingsløsning med en ramme på lønnsoppgjøret på mellom 4,8 % og 4,9 %. 
 
4. Ordfører orienterte om status for Åslund. Takst er ikke mottatt. Takstmannens foreløpige 

konklusjon er ca. 50 millioner kroner ved salg til småleiligheter forutsatt at området er 
regulert til bolig. Utleiesaken er fortsatt til behandling i Aker helseforetak. 

 
5. Invitasjon til deltakelse i borgertoget 17. mai er sendt kommunestyrets representanter,  

jf. brev av 08.05.07 lnr. 6575/07. 
 
6. Ås Idrettsråd arrangerte møte med politisk partier og idrettsklubber om idretten i Ås 

08.05.07, jf. meldingssak 3 i formannskapet 25.04.07. 
 
7. Riksvegbudsjett 2008 for region Øst. Rådmannen har sendt høringsuttalelse i brev av 

02.05.07 til Akershus Fylkeskommune, jf. lnr. 6163/07. 
 
8. Medarbeidersamtale med rådmannen. Ordfører følger opp med forslag til dato og opplegg. 
 
9. Klimastafettforslag fra Trondheims ordfører og Pål Vedelds (SV) forslag vedr. klimaplan 

fra Kristiansand tas opp i kommunestyret eller på plankonferansen. 
 
10. Konstituering av vassdragsutvalg. Oppstartmøte for arbeid i utvalgte vannområder ihht. 

EU-direktiv for vannforvaltning, herunder Årungenvassdraget og Bunnefjorden, ble holdt 
18.04.07 i regi av Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen. Ordfører, 
teknisk sjef og kommuneingeniøren deltok. Jf. lnr. 4772/07. 

 
11. Eiendomsskatt på verk og bruk. Notat av 04.05.07 fra rådmannen om oppfølging er sendt 

formannskapets medlemmer, jf. lnr. 6336/07. 
 
12. Forvaltningsrevisjon av VAR-området i kommunen. På bakgrunn av kommunestyrets 

vedtak om valg av revisor er det inngått avtale med BDO Noraudit JIL, jf. brev av 02.05.07 
fra Kontrollutvalget med vedlagt kopi av kontrakt, lnr. 6412/07. 

 
13. Vennskapskommunebesøk i Ljungby 15.-16.05.07. I tillegg til ordfører, varaordfører og 

rådmann deltar Dag Guttormsen (H). 
 
14. KS-konferansen ”Kommuneøkonomi 2007 – Tar vi vare på verdiene?” holdes i Stavanger 

11.-12.06.07. Ordfører, rådmann og Arne Hillestad (FrP) meldes på. Evt. flere påmeldinger 
sendes vibeke.berggard@as.kommune.no innen 11.05.07.       
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Utv.sak nr. 23/07  
RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2008-2011  
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 25.04.2007: 
1. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2008 – 2011 tas til etterretning. 
2. Forslagene i planen legges til grunn for utvikling av forebyggende og behandlende tiltak, 

og søkes innarbeidet i handlingsprogram og årsbudsjett i perioden. 
3. De konkrete tiltak som gjennomføres i forhold til punkt 7.1.1, 7.1.2 og 8.1 synliggjøres i 

årsmeldingen. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 25.04.2007: 
1. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2008 – 2011 tas til etterretning. 
2. Forslagene i planen legges til grunn for utvikling av forebyggende og behandlende tiltak, 

og søkes innarbeidet i handlingsprogram og årsbudsjett i perioden. 
3. De konkrete forslagene til tiltak fra Ungdomsrådet vurderes innarbeidet i gjeldende plan. 
4. Ved neste rullering av planen bør det fremheves noen prioriterte satsingsområder. 
5. Del 1 i den handlingspolitiske planen bør fra nå av følge saken. 
6. Vurdere å invitere forskere og forfattere som har skrevet om rusmiljø til å holde foredrag 

til ungdommer og foreldre. 
 
Formannskapets behandling 09.05.2007: 
Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende forslag i tillegg til innstilling fra Hovedutvalg for helse 
og sosial: 
Rådmannen anmodes om å gi en vurdering av Ungdomsrådets forslag i et notat til 
kommunestyret slik punkt 3 i innstilling fra Hovedutvalg for oppvekst og kultur kan bli 
voterbart. 
 
Votering:  
Innstilling fra Hovedutvalg for helse og sosial og FrP’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 09.05.2007: 
1. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2008 – 2011 tas til etterretning. 
2. Forslagene i planen legges til grunn for utvikling av forebyggende og behandlende tiltak, 

og søkes innarbeidet i handlingsprogram og årsbudsjett i perioden. 
3. De konkrete tiltak som gjennomføres i forhold til punkt 7.1.1, 7.1.2 og 8.1 synliggjøres i 

årsmeldingen. 
 
Formannskapets vedtak 09.05.2007: 
Rådmannen anmodes om å gi en vurdering av Ungdomsrådets forslag i et notat til 
kommunestyret slik punkt 3 i innstilling fra Hovedutvalg for oppvekst og kultur kan bli 
voterbart. 
 
 
  


