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PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 
 
FRA SAKSNR:  25/07 FRA KL: 19.00 
TIL SAKSNR: 36/07 TIL KL: 22.20 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A:      Kjell Westengen, Morten Petterson, Odd Ragnar Jensen, Wenche Jahrmann 
SV:    Ingunn Ramsfjell Taksdal 
FrP:   Stein Johannessen, Torill Horgen, Ove Haslie 
KrF:  Grete Grindal Patil  
 
Møtende medlemmer:  
A:      Johan Alnes, Anne Odenmarck, Eli Kolstad, Oddvar Kolstad, Nils Marås,                        

Grazyna Englund 
SV:    Pål Vedeld, Åse Tea Bachke, Saroj Pal, Frode Gundersen, Håvard Steinsholt 
FrP:   Arne Hillestad, Lisbeth Sæstad 
H:      Dag Guttormsen, Hilde Kristin Eide Marås, Egil Ørbeck, Gunnar Kvande-Pettersen 
Sp:     Ellen Syrstad, Ola Heir, John Morken, Liv Korslund 
V:      Jorunn Nakken, Ivar Magne Sæveraas 
KrF:  Sigvalde Neerland 
 
Møtende varamedlemmer:  
A:     Ivar Ekanger, Joar Solberg, Goran Jorganovic, Anne Mari Hojem Borge 
SV:   Inger Torill Hågensen 
FrP:  Asbjørn Halvorsen, Anne Lise Halvorsen, Terje Michaelsen 
KrF:  Irene Pytte 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Per A. Kierulf, formannskapssekretær Annette Grimnes, plan- og utviklingssjef 
Ellen Grepperud, plan- og miljøvernkonsulent Solveig Viste, service- og kommunikasjonssjef 
Thora Bakka, oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, teknisk sjef Arnt Øybekk, økonomisjef 
Mikal Johansen 
 
Diverse merknader:  
 
Godkjent 21.06.07 av: Ordfører Johan Alnes (A) og varaordfører Ellen Syrstad (Sp) 
 
Underskrifter: 

 

___________________________  _________________________________ 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
25/07 06/2264  
KOMMUNEPLAN 2007 - 2019 - ENDELIG PLANVEDTAK  
 
26/07 07/1148  
UTARBEIDELSE AV HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2008 - 2011  
 
27/07 07/1200  
TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007  
 
28/07 07/1181  
ÅS KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2006  
 
29/07 07/893  
RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2008-2011  
 
30/07 05/1464  
ETABLERING AV UNGDOMSBOLIGER I ÅS KOMMUNE 
 
31/07 06/2871  
EVALUERING AV DEN POLITISKE STYRINGSSTRUKTUREN   
 
32/07 07/1193  
SØNDRE MOER - SAMTYKKE TIL PRIVAT EKSPROPRIASJON  
 
33/07 07/1195  
VANN-OG AVLØPSNORM  
 
34/07 07/1216  
ANBUD KOMMUNAL TJENESTEPENSJON  
 
35/07 03/627  
R-138 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LURENGA  
 

 
REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRET 20.06.07: 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
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Utv.sak nr. 25/07  
KOMMUNEPLAN 2007 - 2019 - ENDELIG PLANVEDTAK  
 
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.  
 
Kommunestyrets behandling 20.06.2007: 
Håvard Steinsholt(SV) fremmet følgende forslag: 
1. Dersom Formannskapets tillegg angående LNF-områder blir stående: 
1a. Til 6.4.: nest siste setning skal lyde: 
Noen  av disse er skravert,….. 
1b. Planbestemmelser kapittel III, §10 siste strekpunkt – parantesen: 
(blant annet områdene markert på plankart……) 
 
John Morken(Sp) fremmet følgende forslag: 
Side 31:”Innføring av kildesortering av alt husholdningsavfall” erstattes med: sortere 
husholdningsavfallet slik at matavfallet kan ressursutnytes og en mindre andel av 
avfallet går til energigjenvinning. 
I den grå boksen erstattes kulepunktet ”kildesortere alt husholdningsavfall, og øke bruk av 
hentesystemer hos den enkelte forbruker” med: 
Sortere alt husholdningsavfall og utnytte matavfallet til energi-, plantenæring- og 
jordforbedringsformål. 

 
Ola Heir(Sp) fremmet følgende forslag: 
Side 44, uthevet avsnitt Pleie og omsorg: Hva må vi lykkes med. 
Tillegg til siste kulepunkt: Sikre forebyggende tjenester rettet mot eldre ved bl.a å arbeide for 
større og mer hensiktsmessige lokaler for Ås eldresenter 
 
Nytt kulepunkt: 
Sikre kontinuerlig og god kontakt med eldre mennesker ved å opprette eldrekontakt i 
kommunen. 
 
Pål Vedeld(SV) fremmet følgende forslag: 
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Legge en plan for å utnytte kommunens inntekstmuligheter bedre, blant annet gjennom å 
forberede for innføring av en eiendomsskatt. 
   
Votering: 
Sp’s forslag om eldresenter og eldrekontakt ble nedstemt 25-8(4Sp, 2V, 2KrF) 
Sp’s forslag om kildesortering ble nedstemt 27-6(4Sp, 2V) 
Formannskapets innstilling første endringspunkt til side 25 ble enstemmig vedtatt 
Formannskapets innstilling andre endringspunkt til side 25 ble enstemmig vedtatt 
Formannskapets innstilling, endringspunkt til side 36 ble enstemmig vedtatt 
Formannskapets innstilling, endringspunkt om LNF- området ble vedtatt 31-12(6SV, 4Sp, 2V)  
 
SV’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt  
SV’s forslag om eiendomskatt ble nedstemt 27-6(SV) 
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2007: 
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.  
Til 6.4.: nest siste setning skal lyde: 
Noen  av disse er skravert,….. 
Planbestemmelser kapittel III, §10 siste strekpunkt – parantesen: 
(blant annet områdene markert på plankart……) 

 
 
  
Utv.sak nr. 26/07  
UTARBEIDELSE AV HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2008 - 2011  
 
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. 
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4. Det påpekte inntektspotensialet søkes utnyttet. Inntektene settes inn i E-verksfondet, 
dersom det er mer lønnsomt enn å redusere gjeld. 

 
Kommunestyrets behandling 20.06.2007: 
Pål Vedeld(SV) fremmet følgende forslag: 
Legge en plan for å utnytte kommunens inntektsmuligheter bedre, blant annet gjennom å 
forberede for innføring av en eiendomsskatt. 
Nytt pkt. 5: 
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) fremmet følgende forslag: 

• Det fremmes sak til Hovedutvalg for oppvekst og kultur med vurdering av 
differensierte satser for kulturskolen (for de laveste inntektsgruppene) 

 
Votering: 
Formannskapets innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling pkt 2 ble vedtatt 27-6(SV) 
Formannskapets innstilling pkt. 3 ble vedtatt 27-6(SV) 
Formannskapets innstilling pkt. 4 ble enstemmig vedtatt 
Sv’s forslag om eiendomsskatt ble nedstemt 27-6(SV) 
Sv’s forslag om kostnadsreduksjoner ble nedstemt 27-6(SV) 
Venstres forslag ble vedtatt 19-14(10A, 4H) 
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2007: 
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. 

5. Det fremmes sak til Hovedutvalg for oppvekst og kultur med vurdering av differensierte 
satser for kulturskolen (for de laveste inntektsgruppene) 

 
 
  
Utv.sak nr. 27/07  
TERTIALRAPPORT 1.TERTIAL 2007  
 
Formannskapets innstilling 30.005.2007: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak.  
 
Kommunestyrets behandling 20.06.2007: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2007: 
1. 1.tertialrapport 2007 tas til orientering. 
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2. Budsjettregulering vedtas i samsvar med kap. 2.4. 
 
 
  
Utv.sak nr. 28/07  
ÅS KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2006  
 
Formannskapets innstilling: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak.  
 
Kommunestyrets behandling 20.06.2007: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2007: 
1. Årsregnskap 2006 for Ås kommune godkjennes.   
2. Udisponert overskudd på kr 6.471.851,66 disponeres som følger: 

a) Kr 700.000,00 benyttes i forbindelse med ny finansiering innen vann og kloakk. 
Beløpet settes av på disposisjonsfond e-verksmidler mot at tilsvarende beløp tas av 
e-verkmidler på ubundet investeringsfond.  

b) Resterende beløp avsettes til disposisjonsfond for formannskapet. 
3. a) Fra neste år legges rådmannens årsmelding fram for kontrollutvalget til behandling. 
 b) Fra neste år legges kommunens årsregnskap og rådmannens årsmelding fram for 
 kommunestyret til behandling samtidig.  
 
 
  
Utv.sak nr. 29/07  
RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2008-2011  
 
Formannskapets innstilling: 
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. 

 
Kommunestyrets behandling 20.06.2007: 
Eli Kolstad(A) fremmet følgende forslag: 
Nytt punkt. 3: 
De konkrete forslagene til tiltak fra Ungdomsrådet innarbeides i gjeldene plan. 
 
Aase Tea Backe(SV) fremmet følgende forslag: 
Ungdomsrådets forslag følger saken. 
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Votering: 
Formannskapets innstilling pkt. 1-3 ble enstemmig vedtatt 
SV’s forslag ble vedtatt 21-12(10A, 2KrF) ved alternativ votering mot Ap’s forslag  
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2007: 
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. 

4. Ungdomsrådets forslag følger saken. 
 
 
  
Utv.sak nr. 30/07  
ETABLERING AV UNGDOMSBOLIGER  
 
Formannskapets innstilling: 
1. Det innledes forhandlinger med A/L Ås Boligbyggelag og andre borettslag i kommunen, 
med sikte på at standardvedtektene endres slik at kommunen får anledning å erverve 
lovbestemt antall andeler i lagene, herunder rett til å formidle ved salg eller fremleie, disse 
andelene til personer som kommunen selv utpeker. 

2. Ved salg av kommunale utbyggingsarealer eller ved inngåelse utbyggingsavtaler skal det 
avtalefestes en rett til kommunen til å kunne erverve et visst antall andelsleiligheter eller 
boliger som skal oppføres på feltene, herunder retten til å videreformidle disse leilighetene. 

3. Det innledes forhandlinger med Ås Arbeiderforening om kjøp av tomten Gamle Kroervei 2 
til boligformål for ungdom. 

4. Del av kommunens areal på Dyster Eldor utarbeides som et prosjekt for utbygging av 
”førstegangsboliger”. 

5. Tildeling og kriterier utarbeides som egen sak. 
6. Pkt. 2 i ”Retningslinjer for behandling av søknader om startlån, vedtatt av formannskapet 
02.04.2003, gis et nytt første avsnitt sålydende: 
Startlån kan gis til personer som på søknadstidspunktet er registrert i Folkeregisteret som 
bosatt i Ås kommune eller som har vært registrert bosatt i kommunen i minst 15 av de siste 
30 årene.  

 
Kommunestyrets behandling 20.06.2007: 
Håvard Steinsholt(SV) fremmet følgende forslag som alternativ til formannskapets innstilling 
pkt. 4: 
Behovet for ungdomsboliger skal ivaretas ved utviklingen av Dyster Eldor. 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling pkt. 1-3 ble enstemmig vedtatt. 
SV’s forslag ble enstemmig vedtatt mot formannskapets innstilling pkt. 4 
Formannskapets innstilling pkt. 5 og 6 ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2007: 
1. Det innledes forhandlinger med A/L Ås Boligbyggelag og andre borettslag i kommunen, 
med sikte på at standardvedtektene endres slik at kommunen får anledning å erverve 
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lovbestemt antall andeler i lagene, herunder rett til å formidle ved salg eller fremleie, disse 
andelene til personer som kommunen selv utpeker. 

2. Ved salg av kommunale utbyggingsarealer eller ved inngåelse utbyggingsavtaler skal det 
avtalefestes en rett til kommunen til å kunne erverve et visst antall andelsleiligheter eller 
boliger som skal oppføres på feltene, herunder retten til å videreformidle disse leilighetene. 

3. Det innledes forhandlinger med Ås Arbeiderforening om kjøp av tomten Gamle Kroervei 2 
til boligformål for ungdom. 

4. Behovet for ungdomsboliger skal ivaretas ved utviklingen av Dyster Eldor. 
5. Tildeling og kriterier utarbeides som egen sak. 
6. Pkt. 2 i ”Retningslinjer for behandling av søknader om startlån, vedtatt av formannskapet 
02.04.2003, gis et nytt første avsnitt sålydende: 
Startlån kan gis til personer som på søknadstidspunktet er registrert i Folkeregisteret som 
bosatt i Ås kommune eller som har vært registrert bosatt i kommunen i minst 15 av de siste 
30 årene.  

 
 
  
Utv.sak nr. 31/07  
EVALUERING AV DEN POLITISKE STYRINGSSTRUKTUREN   
 
Formannskapets innstilling 30.05.2007: Tilsvarer kommunestyrets vedtak.  
 
Kommunestyrets behandling 20.06.2007: 
Hilde Kristin Eide Marås(H) fremmet følgende forslag: 
For å skape mer politisk debatt følger nedenforstående rutine ved rullering av planer. 
1. Administrasjonen gir kommunestyret en kort informasjon om rullering av plan samt 
hovedtrekk av innhold i planen. 

2. I påfølgende kommunestyremøte gir de ulike politiske partiene signaler og eventuelt 
føringer for utarbeidelse/rullering av planen. 

3. Administrasjonen fremlegger utkast til plan for relevant hovedutvalg 
4. Hovedutvalget debatterer utkast til plan og kommer med innspill til administrasjonen 
5. Administrasjon ferdigstiller og fremlegger til behandling.  
 
Votering: 
Formannskapets innstilling pkt. 1 ble vedtatt 21-12(6SV4Sp,2V) 
Formannskapets innstilling pkt 2-11 ble enstemmig vedtatt 
 
Høyres forslag enstemmig vedtatt å følge saken 
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2007: 
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. 
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• 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. 
 
Høyres forslag følger saken: 
For å skape mer politisk debatt følger nedenforstående rutine ved rullering av planer. 
1. Administrasjonen gir kommunestyret en kort informasjon om rullering av plan samt 
hovedtrekk av innhold i planen. 

2. I påfølgende kommunestyremøte gir de ulike politiske partiene signaler og eventuelt 
føringer for utarbeidelse/rullering av planen. 

3. Administrasjonen fremlegger utkast til plan for relevant hovedutvalg 
4. Hovedutvalget debatterer utkast til plan og kommer med innspill til administrasjonen 
5. Administrasjon ferdigstiller og fremlegger til behandling.  
 
 
  
Utv.sak nr. 32/07  
SØNDRE MOER - SAMTYKKE TIL PRIVAT EKSPROPRIASJON  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 31.05.2007: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak.  
 
Kommunestyrets behandling 20.06.2007: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2007: 
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 38, 1.ledd gir kommunestyret samtykke til 

• privat ekspropriasjon til erverv av regulert areal av eiendommen gnr 54 bnr 3 til 
opparbeidelse av ny adkomstvei til Søndre Moer. 

• privat ekspropriasjon til midlertidig erverv av rett til å benytte nødvendig areal langs 
ny adkomstvei til Søndre Moer som anleggsbelte. 

 
2. Kommunestyret anbefaler at fylkesmannen i Oslo og Akershus gir forhåndstiltredelse til  
    arealene nevnt under punkt 1;jfr oreigningslovens § 25. 
 
 
  
Utv.sak nr. 33/07  
VANN-OG AVLØPSNORM  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 31.05.2007: 
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1. VA-norm for Ås kommune utarbeidet den 20.05.2007 godkjennes, og gjøres gjeldende fra   
    det tidspunkt kommunetyrets vedtak foreligger. 
2. Rådmannen sørger oppdatereing av VA-normen 
 
Kommunestyrets behandling 20.06.2007: 
Egil Ørbeck(H) 
”Godkjennes” og strykes  
 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt med Høyres endringsforslag 
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2007: 
1. VA-norm for Ås kommune utarbeidet den 20.05.2007 gjøres gjeldende fra   
    det tidspunkt kommunestyrets vedtak foreligger (20.06.07). 
2. Rådmannen sørger for oppdatering av VA-normen 
 
 
  
Utv.sak nr. 34/07  
ANBUD KOMMUNAL TJENESTEPENSJON  
 
Formannskapets innstilling: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak.  
 
Kommunestyrets behandling 20.06.2007: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2007: 
1) Kommunal tjenestepensjon for Ås kommune 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. 
 
 
  
Utv.sak nr. 35/07  
R-138 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 
LURENGA  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 31.05.2007: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak.  
 
Kommunestyrets behandling 20.06.2007: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2007: 
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I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2, pkt. 1, godkjenner Ås kommune forslag til 
reguleringsplan for Lurenga, som vist på kart, sist revidert 22.03.2007 med 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 22.03.2007. 
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