
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 30.05.2007 
 
FRA SAKSNR:  24/07 FRA KL: 19:35 
TIL SAKSNR: 29/07 TIL KL: 22:15 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
H:      Dag Guttormsen 
 
Møtende medlemmer:  
A:      Johan Alnes, Anne Odenmarck, Kjell Westengen 
SV:  Pål Vedeld 
Frp:   Arne Hillestad 
Sp:  Ellen Syrstad 
V:  Jorunn Nakken 
KrF:  Grete Grindal Patil 
 
Møtende varamedlemmer:  
H:      Egil Ørbeck 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Fung. rådmann/teknisk sjef Arnt Øybekk, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
service- og kommunikasjonssjef Thora Bakka, plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud,  
plan- og miljøvernrådgiver Solveig Viste, planrådgiver Vidar Valvik og  
økonomisjef Mikal Johansen.  
 
Diverse merknader:  
Før møtet, kl 18.50 – 19.15, fikk representanter fra FAU samlet, anledning til å orientere 
formannskapet om FAUs synspunkter på innsparingsforslagene for skolene,  
jf. plankonferansen 30.05.07. 
 
Til dagsorden:  
F-sak 25/07 ble behandlet først, deretter øvrige saker, meldingssaker og orientering fra 
rådmannen. 
 
 
Godkjent 06.06.07 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Ellen Syrstad. 
 
Underskrifter: 

_____________________             _____________________ 
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SAKSLISTE 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
24/07 06/2264  
KOMMUNEPLAN 2007 - 2019 - ENDELIG PLANVEDTAK  
 
25/07 07/1148  
UTARBEIDELSE AV HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2008 - 2011  
 
26/07 07/1200  
TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007  
 
27/07 06/2871  
EVALUERING AV DEN POLITISKE STYRINGSSTRUKTUREN   
 
28/07 07/1216  
ANBUD KOMMUNAL TJENESTEPENSJON  
 
29/07 05/1591  
UTREDNING AV FREMTIDIG E-18 TRASE GJENNOM ÅS/FOLLO 
 
 

ORIENTERING FRA RÅDMANNEN 30.05.07 
1. Fjellveien. 

Rådmannen informerte om status for bygninger og bruken av dem. Formannskapet ba om 
sak så snart som mulig. 

 
2. Ås kommunes årsregnskap for 2006, jf. referatsak 10: ”Revisjonsberetning for 2006.” 

Rådmannen informerte om status og kontrollutvalgets uttalelse 29.05.07. Formannskapet 
aksepterte at saken legges frem for formannskapet og kommunestyret 20.06.07. 

 
 

REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 30.05.07 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 30.05.07 
-orientering fra ordfører og eventuelt 

 
1. Betalingssatser i barnehagene – innføring av nytt faktureringssystem. Ordfører viste til e-

post av 21.05.07 videreformidlet fra rådmannen v/oppvekst og kultursjefen. 
Formannskapet hadde ikke innvendinger mot at betalingssatsene legges på 0,87% av 
inntekten mellom kr 120.000 og kr 275.000. 
 

2. Medarbeidersamtale med rådmannen.  
Formannskapet ga ordfører, Arne Hillestad (FrP) og Grete Grindal Patil (KrF) fullmakt til 
å gjennomføre medarbeidersamtale med rådmannen. Forberedende møte i utvalget holdes 
på ordførers kontor 08.06.07 kl. 9.00. 
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Utv.sak nr. 24/07  
KOMMUNEPLAN 2007 - 2019 - ENDELIG PLANVEDTAK  
 
Rådmannens endrede innstilling: 
Forslag til kommuneplan for Ås kommune bestående av samfunnsdel med mål for kommunens 
utvikling datert 10.05.07 og arealdel med tilhørende planbestemmelser datert 8.05.07 med de 
endringer som fremgår av notat av 24.05.07, vedtas som kommuneplan for Ås kommune for 
perioden 2007 - 2019. 
 
Formannskapets behandling 30.05.2007: 
Notat av 24.05.07 ”Forslag til kommuneplan 2007 – 2019, Arealdel – Feil i kartet” var sendt 
på e-post/lagt i hyllene 29.05.07, jf. lnr. 7412/07.  
I møtet endret rådmannen følgende s. 58 i samfunnsdelen: ”eneboliger” endres til ”boliger”. 
 
Evt. spørsmål sendes på e-post til rådmannen innen 04.06.07. 
 
Johan Alnes (A) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: 
, med følgende endring: 
Skraverte LNF-områder som ikke har vært ute på høring tas ikke med i ny kommuneplan. 
 
Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende forslag: 
Alle LNF skraveringer i forslaget i fjernes. 
 
Pål Vedeld (SV) fremmet følgende forslag: 
  Samfunnsdelen: 

 s. 25 under Arealforvaltning, arealer til boliger, endre kulepunkt 5 til: 
1. Legge til rette for begrenset, tett boligbygging i Kroer og Brønnerud krets. 
2. Vedta retningslinjer for spredt boligbygging. 
 s. 25 Arealer til næringsutvikling, ta ut de to første kulepunktene (voteringspkt. 3) og 
 og heller sette inn følgende (voteringspunkt 4): 
3. Ta ut de to første kulepunktene.  
4. Utvikle en næringsstrategi for Ås i sammenheng med næringsstrategien for Follo. 
 s. 36 Klima og energi, nytt kulepunkt: 
5. Utvikle en klima- og energiplan for Ås. 
 s. 52 Netto driftsresultat, nytt tilleggspunkt: 
6. Legge en plan for å utnytte kommunens inntekstmuligheter bedre, blant annet gjennom å 

forberede for innføring av en eiendomsskatt. 
  Arealdelen, til kartet: 
7. Arealet mellom KL1 og NF2/KL2 endres til KL område; avgrenset østover av 

E18/jernbanetraseen og østover til kommunegrensen. 
8. Området KL1 utvider NV i tråd med forslaget fra Bevar Nordby. 
9. Det åpnes for reguleringsplaner i området som fremmer kommuneplanformålet. 
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Ellen Syrstad (Sp) fremmet følgende forslag: 
 Samfunnsdelen: 

 s.19 Arbeidsliv og næringsliv, tillegg til kulepunkt 5: 
1. bl.a. ved å få en medarbeider i kommunen med næringsutvikling som hovedarbeidsfelt. 

 s. 25 Arealforvaltning, tillegg til kulepunkt 3 under arealer til boliger: 
2. samt ved de fremtidige kollektivknutepunkt ved veikryssene Korsegården, Holstad, 

Nygårdskrysset og Vinterbro. 
 s. 44 Pleie og omsorg, tillegg til siste kulepunkt: 
3. ved bl.a. å arbeide for å få større og mer hensiktsmessige lokaler for Ås eldresenter. 
 s. 44 Pleie og omsorg, nytt kulepunkt: 
4. Sikre kontinuerlig og god kontakt med eldre mennesker ved å opprette seniorkontakt i 

kommunen. 
  
Votering: 
Sp’s forslag punkt 1 ble nedstemt 8-1 (Sp) 
Sp’s forslag punkt 2 ble enstemmig tiltrådt. 
Sp’s forslag punkt 3 ble nedstemt 7-2 (Sp, V) 
Sp’s forslag punkt 4 ble nedstemt 8-1 (Sp) 
SV’s forslag punkt 1 ble nedstemt 7-2 (SV, Sp) 
SV’s forslag punkt 2 ble nedstemt 8-1 (SV) 
SV’s forslag punkt 3 ble nedstemt 5-4 (SV, FrP, Sp, KrF) 
SV’s forslag punkt 4 ble enstemmig tiltrådt 
SV’s forslag punkt 5 ble tiltrådt 8-1 (FrP) 
SV’s forslag punkt 6 ble nedstemt 8-1 (SV) 
SV’s forslag punkt 7 ble nedstemt 6-3 (SV, Sp, V) 
SV’s forslag punkt 8 ble nedstemt 6-3 (SV, Sp, V) 
SV’s forslag punkt 9 ble nedstemt 8-1 (SV) 
FrP’s forslag ble nedstemt 8-1 (FrP) 
Ap’s forslag ble tiltrådt 6-3 (SV, Sp, V) 
Rådmannens innstilling for øvrig ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 30.05.2007: 
Forslag til kommuneplan for Ås kommune bestående av samfunnsdel med mål for kommunens 
utvikling datert 10.05.07 og arealdel med tilhørende planbestemmelser datert 8.05.07 med de 
endringer som fremgår av notat av 24.05.07, vedtas som kommuneplan for Ås kommune for 
perioden 2007 – 2019 med følgende endringer: 

 
s. 25 Arealforvaltning, kulepunkt 3 under arealer til boliger skal lyde: 

Sikre at hovedtyngden av boligutviklingen skjer nær kollektivknutepunkt, dvs i Ås sentrum og 
på Solberg samt ved de fremtidige kollektivknutepunkt ved veikryssene Korsegården, Holstad, 
Nygårdskrysset og Vinterbro. 
 
s. 25 Arealer til næringsutvikling, nytt punkt: 
Utvikle en næringsstrategi for Ås i sammenheng med næringsstrategien for Follo. 
 
s. 36 Klima og energi, nytt kulepunkt: 
Utvikle en klima- og energiplan for Ås. 
 
Skraverte LNF-områder som ikke har vært ute på høring tas ikke med i ny kommuneplan. 
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Utv.sak nr. 25/07  
UTARBEIDELSE AV HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2008 - 2011  
 
Rådmannens innstilling: 
1. Arbeidet med plan- og budsjettprosessen gjennomføres som beskrevet. Prosessen skal 

bidra til felles eierskap til kommunens hovedutfordringer og beskrive ytterligere tiltak 
som kan bidra til å nå målet om et netto driftsresultat på 3 % innen 2011.  

2. De foreslåtte innsparingstiltakene for grunnskolen i vedlegg 2 under punkt 1 skal gjelde 
fra 01.08.07.  

3. De foreslåtte innsparingstiltakene for 2008 i vedlegg 2 under punkt 2 legges til grunn for 
kommende Handlingsprogram med økonomiplan. 

4. Det påpekte inntektspotensialet søkes utnyttet.  
 
Formannskapets behandling 30.05.2007: 
Pål Vedeld (SV) fremmet følgende forslag: 

 Nytt/tillegg pkt. 4: 
1. Det påpekte inntektspotensiale utnyttes, med unntak av Åslund som ikke selges. 
2. Inntektene settes inn i E-verksfondet, dersom det er mer lønnsomt enn å redusere gjeld. 
3. Legge en plan for å utnytte kommunens inntektsmuligheter bedre, blant annet gjennom å 

forberede for innføring av en eiendomsskatt. 
Nytt pkt. 5: 

4. Administrasjonen bes avklare forslag til de resterende kostnadsreduksjoner som er 
nødvendige for resten av planperioden innen HP/økonomiplan skal vedtas i november 
2007. 

 
Jorunn Nakken (V) ba om sak til hovedutvalget vedrørende Lokalhistorisk arkiv. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling pkt. 1, 3 og 4 ble enstemmig tiltrådt. 
Rådmannens innstilling pkt. 2 ble tiltrådt 8-1 (SV). 
SV’s forslag pkt. 1 ble nedstemt 6-3 (SV, Sp, V). 
SV’s forslag pkt. 2 ble tiltrådt 6-3 (A). 
SV’s forslag pkt. 3 ble nedstemt 8-1 (SV). 
SV’s forslag pkt. 4 ble nedstemt 8-1 (SV). 
V’s anmodning om sak om Lokalhistorisk arkiv, ble oversendt rådmannen for oppfølging. 
 
Formannskapets innstilling 30.05.2007: 
1. Arbeidet med plan- og budsjettprosessen gjennomføres som beskrevet. Prosessen skal 

bidra til felles eierskap til kommunens hovedutfordringer og beskrive ytterligere tiltak som 
kan bidra til å nå målet om et netto driftsresultat på 3 % innen 2011.  

2. De foreslåtte innsparingstiltakene for grunnskolen i vedlegg 2 under punkt 1 skal gjelde fra 
01.08.07.  

3. De foreslåtte innsparingstiltakene for 2008 i vedlegg 2 under punkt 2 legges til grunn for 
kommende Handlingsprogram med økonomiplan. 

4. Det påpekte inntektspotensialet søkes utnyttet. Inntektene settes inn i E-verksfondet, 
dersom det er mer lønnsomt enn å redusere gjeld. 
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Formannskapets oversendelse til rådmannen 30.05.2007: 
Formannskapet oversendte for oppfølging V’s anmodning om sak om Lokalhistorisk arkiv. 
Saken kan behandles i Hovedutvalg for oppvekst og kultur. 
 
  
Utv.sak nr. 26/07  
TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007  
 
Rådmannens endrede innstilling: 
1. 1.tertialrapport 2007 tas til orientering. 
2. Budsjettregulering vedtas i samsvar med kap. 2.4. 
 
Formannskapets behandling 30.05.2007: 
Rådmannen endret sin innstilling ved å tilføye pkt. 2. 
 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 30.05.2007: 
1. 1.tertialrapport 2007 tas til orientering. 
2. Budsjettregulering vedtas i samsvar med kap. 2.4. 
 
  
Utv.sak nr. 27/07  
EVALUERING AV DEN POLITISKE STYRINGSSTRUKTUREN   
 
Ordførers innstilling i hht. arbeidsgruppens flertall: 
1. Det opprettes ikke et nytt hovedutvalg med arbeidsoppgaver som foreslått fra utvalgets 

mindretall (SV, Sp, V), jf. vedlegg 2. 
2. Overføring av oppgaver fra dagens Hovedutvalg for teknikk og miljø til formannskapet 

vedtas, jf. vedlegg 1. 
3. Startlån. Avgjørelsesmyndighet opp til maksimalbeløpet delegeres rådmannen. 

Formannskapet er klageorgan.  
4. Nye møtetider. 

• Møter i kommunestyre, formannskap og hovedutvalg starter kl 18.30. 
• Møterytmen beholdes slik at annenhver uke blir møtefri. 
• Formannskapet holdes onsdager, normalt 2 ganger per måned. 
• Kommunestyret og hovedutvalg holder sine møter på torsdager, 1 gang per måned. 

5. Eldrerådet reduseres fra 9 til 7 medlemmer og sammensettes slik: 7 medlemmer herav 4 
alderspensjonister. 

6. Kommunalt råd for funksjonshemmede reduseres fra 9 til 7 medlemmer og sammensettes 
slik: 4 folkevalgte fortrinnsvis fra hovedutvalg/formannskap, 2 fra foreningene og 1 fritids-
leder for funksjonshemmede (administrasjonen). 

7. Tilflytnings- og innkvarteringsnemnden nedlegges. 
8. Hovedutvalg for oppvekst og kultur anmodes om å vurdere behovet for å opprettholde de 

underutvalg som fremgår av oversikten ”Styrer, råd og utvalg 2003 – 2007” pkt. 3. 
9. Reglement for Ås kommune legges frem som egen sak. 
10. Ordfører delegeres myndighet til å avgjøre folkevalgtopplæringen i samråd med følgende 

personer: 
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Formannskapets behandling 30.05.2007: 
Pål Vedeld (SV) fremmet følgende forslag: 
1. Mindretallsforslaget om eget nytt hovedutvalg opprettholdes. 
2. Ordførers innstilling punkt 5, siste del, endres slik: 3 folkevalgte, 2 fra foreninger og 2 fra 

administrasjonen. 
 
Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende endringsforslag til ordførers innstilling punkt 10: 
”følgende personer:” endres til ”gruppelederne i partiene.” 
 
Johan Alnes (A) fremmet forslag om nytt punkt 11: 
Delegeringsreglementet vurderes av det nye kommunestyret. 
 
Votering: (punktvis) 
Ordførers innstilling: 

pkt. 1 ble tiltrådt 6-3 (SV, Sp, V) ved alternativ votering mot pkt. 1 i SV’s forslag. 
pkt. 2 – 5 ble enstemmig tiltrådt. 
pkt. 6 med SV’s endringsforslag, jf. SV’s pkt. 2, ble enstemmig tiltrådt. 
pkt. 7 – 9 ble enstemmig tiltrådt. 
pkt. 10 med FrP’s endringsforslag ble enstemmig tiltrådt. 

Ap’s forslag til nytt pkt. 11 ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 30.05.2007: 
1. Det opprettes ikke et nytt hovedutvalg med arbeidsoppgaver som foreslått fra utvalgets 

mindretall (SV, Sp, V), jf. vedlegg 2. 
2. Overføring av oppgaver fra dagens Hovedutvalg for teknikk og miljø til formannskapet 

vedtas, jf. vedlegg 1. 
3. Startlån. Avgjørelsesmyndighet opp til maksimalbeløpet delegeres rådmannen. 

Formannskapet er klageorgan.  
4. Nye møtetider. 

• Møter i kommunestyre, formannskap og hovedutvalg starter kl 18.30. 
• Møterytmen beholdes slik at annenhver uke blir møtefri. 
• Formannskapet holdes onsdager, normalt 2 ganger per måned. 
• Kommunestyret og hovedutvalg holder sine møter på torsdager, 1 gang per måned. 

5.  Eldrerådet reduseres fra 9 til 7 medlemmer og sammensettes slik: 7 medlemmer herav 4 
alderspensjonister. 

6. Kommunalt råd for funksjonshemmede reduseres fra 9 til 7 medlemmer og sammensettes 
slik: 3 folkevalgte, 2 fra foreninger og 2 fra administrasjonen. 

7. Tilflytnings- og innkvarteringsnemnden nedlegges. 
8. Hovedutvalg for oppvekst og kultur anmodes om å vurdere behovet for å opprettholde de 

underutvalg som fremgår av oversikten ”Styrer, råd og utvalg 2003 – 2007” pkt. 3. 
9. Reglement for Ås kommune legges frem som egen sak. 
10. Ordfører delegeres myndighet til å avgjøre folkevalgtopplæringen i samråd med 

gruppelederne i partiene. 
11. Delegeringsreglementet vurderes av det nye kommunestyret. 
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Utv.sak nr. 28/07  
ANBUD KOMMUNAL TJENESTEPENSJON  
 
Rådmannens endrede innstilling: 
1) Kommunal tjenestepensjon i Storebrand legges ut på anbud basert på konkurranse med 

forhandlinger.  
2) Det legges til grunn følgende vekting av tildelingkriteriene:  

a. Størrelsen på årspremien    50,0 % 
b. Kvalitet på kapitalforvaltningen 25,0 % 
c. Kvalitet på risikofellesskapet  12,5 % 
d. Kvaliteten på service og oppfølging 12,5 % 

3)  Rådmannen får fullmakt til å si opp gjeldende avtale med Storebrand. 
 
Formannskapets behandling 30.05.2007: 
Notat av 30.05.07 fra rådmannen med vedlegg av 30.05.07 fra Pensjon & Finans var sendt på 
e-post og ble delt ut, jf. lnr 7595/07. I notatet endret rådmannen pkt. 1 sin innstilling. 
  
Formannskapet ønsket ikke å stemme over pkt. 2 og 3. Saken legges frem for formannskapet 
til ny behandling 20.06.07 før behandling kommunestyret samme dag.  
 
Votering: Rådmannens innstilling pkt. 1 ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 30.05.2007: 
1) Kommunal tjenestepensjon i Storebrand legges ut på anbud basert på konkurranse med 

forhandlinger.  
 
 
  
Utv.sak nr. 29/07  
UTREDNING AV FREMTIDIG E-18 TRASE GJENNOM ÅS/FOLLO 
 
Ordførers innstilling: 
1. Ås kommunes krav om utredning av et E-18 alternativ øst for Ski trekkes tilbake dersom 

en forbedret E-18 i nåværende trase uten utvidelse til tradisjonell 4-felts motorvei utredes 
som del av KS1 i tillegg til Vegvesenets gjenstående alternativer for samme strekning. 

2. Ås kommune mener en utredning av rv. 120 både fra Moss til Elvestad og fra Elvestad til 
Lillestrøm er nødvendig for en total gunstig løsning for området. 

 
Formannskapets behandling 30.05.2007: 
Johan Alnes (A) foreslo endring i ordlyden i innstillingens pkt. 2 slik at den lyder: 
Ås kommune mener en utredning og forbedring av eksisterende veier fra Østfold til nord om 
Oslo er nødvendig for en total gunstig trafikkløsning for området. 
 
Votering:  
Ordfører innstilling:  

pkt. 1 ble vedtatt 8-1 (Sp). 
pkt. 2 med Ap’s endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets vedtak 30.05.2007: 
1. Ås kommunes krav om utredning av et E-18 alternativ øst for Ski trekkes tilbake dersom 

en forbedret E-18 i nåværende trase uten utvidelse til tradisjonell 4-felts motorvei utredes 
som del av KS1 i tillegg til Vegvesenets gjenstående alternativer for samme strekning. 

2. Ås kommune mener en utredning og forbedring av eksisterende veier fra Østfold til nord 
om Oslo er nødvendig for en total gunstig trafikkløsning for området. 

 
 
  


