
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 

 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 31.10.2007 
 
FRA SAKSNR:  47/07 FRA KL: 16.30 
TIL SAKSNR: 49/07 TIL KL: 18.55 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
FrP:   Arne Hillestad 
 
Møtende medlemmer:  
A:      Johan Alnes, Ivar Ekanger, Eli Kolstad  
SV:  Hanne Marit Gran 
H:      Egil Ørbeck, Gro Haug 
Sp:  Marianne Røed  
V:  Jorunn Nakken 
 
Møtende varamedlemmer:  
FrP:   Torill Horgen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Per A. Kierulf, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, helse- og sosialsjef Berith Trobe Dahlgren,  
økonomisjef Mikal Johansen, plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud,  
service- og kommunikasjonssjef Thora Bakka. 
 
Diverse merknader:  
Saksnr. 46/07 og 48/07 var slettet på innkallingen. 
 
Dagsorden, sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:  
Informasjon fra rådmannen, sak 47/07 og meldingssakene 1 – 3. Deretter ble dørene lukket i 
hht. kommuneloven § 31 nr. 1 og 3 for behandling av meldingssakene 4 - 5 og sak 49/07. 
 
 
Godkjent 02.11.07 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 
Underskrifter: 

_____________________             _____________________ 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
47/07 07/2033  
AREAL OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN - HØRING  
 
49/07 07/2371  
KLAGE PÅ SKYSS  
 
 

ORIENTERING FRA RÅDMANNEN 31.10.07 
 

1. Rådmann Per Kierulf presenterte Handlingsprogram og økonomiplan for 2008-2011. 
Dokumentene ble delt ut. Spørsmål sendes skriftlig til kierulf@as.kommune.no eller til 
vibeke.berggard@as.kommune.no senest mandag 19.11.07. 

 
2. Kommunedelplan for Vinterbro – forslag til planprogram, jf. K-sak 44/07 i kommunestyret 

10.10.07, jf. 07/1354. SV krevde i brev av 12.10.07 lovlighetskontroll av vedtaket. 
Rådmannens vurderte dette i notat av 30.10.07, jf. lnr. 15171/07, som ble sendt på e-post 
og delt ut i møtet. SV svarte i e-post 31.10.07, denne e-posten også ble delt ut.  

 
Formannskapets behandling 31.10.07:  
Saken ble drøftet. SV trakk krav om lovlighetskontroll av K-sak 44/07, men varsler at nytt 
krav vil bli vurdert når planprogrammet vedtas i januar 2008. 
 

3. Sak om bruk av Ås kulturhus -Thalia teater, vil bli lagt frem for formannskapet 14.11.07. 
Det er usikkert om administrasjonen rekker å saksutrede bruken av hele bygget til da. 
Rådmannen orienterte om brannsikkerheten i kulturbygget. 

 
4. Ny brannstasjon. Nye beregninger viser at prosjektet vil koste 50 mill. kroner i stedet for 

30 som tidligere antatt. Ordførerne i Ås og Frogn har derfor bedt om vurdering av 
andre/tidligere presenterte alternativer. 

 
 
 

REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 31.10.07 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
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MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 31.10.07 
-orientering fra ordfører og eventuelt 

 
1. Etter forslag fra ordfører var det enighet om at Kirkelig fellesråd inviteres til den årlige 

dialogen med formannskapet 14.11.07 kl. 16.30. 
 
2. Ivar Ekanger (A) fremmet forslag om at det opprettes tre midlertidige politiske 

arbeidsgrupper i Ås kommune og ba om sak om dette i januar 2008, jf. vedlegg til 
protokollen.  
Formannskapets behandling:  
Formannskapet ba om sak om dette innen utgangen av mars 2008. 
 

For lukkede dører i hht. kommunelovens § 31 nr. 3: 

 
3. Rådmannen orienterte etter spørsmål fra Ivar Ekanger (A) om status i fysioterapisaken.  
 
4. Ordfører orienterte om forespørsel om utlån av en av kommunens bygninger til et bestemt 

formål og til hvilken pris. Tilbakemeldinger ble gitt. 
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Utv.sak nr. 47/07  
AREAL OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN - HØRING  
 
Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret slutter seg til hovedtrekkene i areal- og transportstrategiene for 

Osloregionen datert juni 2007 med følgende endringer:  
• Delstrategi for transportsystemet pkt 2 og 7 må suppleres med lokale ferjeruter. 
• Delstrategi for by-/tettstedsutvikling og arealbruk pkt 6 endres til Sammenhengende 

grøntbelter skal i det vesentligste opprettholdes. 

• Delstrategi for utvikling av transportsystemet pkt 3 endres til Jernbaneutbygging 

forseres. Det er nødvendig med en vesentlig bedring i forhold til i dag, bl.a. 

forsering av nytt dobbeltspor Oslo-Ski 

2. Strategiene legges til grunn for Follokommunenes videre arbeid med areal- og 
transportplanlegging.    

 
Formannskapets behandling 31.10.2007: 
Hanne Marit Gran (SV) fremmet følgende forslag om tillegg og endring i rådmannens 
innstilling: 
 

a.  Tillegg til innstillingens punkt 1 første kulepunkt: 
Stamvegutredningen fra Statens vegvesen legges foreløpig til grunn, men denne må 
snarest revideres med nye scenarier for utvikling av trafikk og trafikkformer ut fra 
klima- og energiutfordringene.  
 
Hovedvegnettet må tilrettelegges som kollektivlinjer, blant annet med anlegg for 
overgang fra sykkel, bil eller lokalbuss til regionalbuss.  
 
Angående utvikling av E18 øst vises til brev fra partiene i Ås kommune til Statens 
vegvesen datert ….. 2007. Som viktig forbindelse utenom Oslo må riksveg 120 
Mosseporten-Elvestad og Elvestad-Lillestrøm inntas. 
 
b. Innstillingens punkt 1 andre kulepunkt (”i det vesentligste”) går ut. 
 
c. Nytt 2. kulepunkt innstillingens punkt 1: 

• De sammenhengende jordbrukslandskapene Mysen-Frogn må inntas som 
grøntstruktur. Området er et av de viktigste matproduksjonsarealene i landet. 

 
d. Tillegge kulepunkt 3 etter ”…i dag”: 
 med hensyn på reisetid, kapasitet og avgangsfrekvens. 
 
e. Nytt punkt 3: 
Strategiene tar utgangspunkt i en overordnet infrastruktur for de regionale reiser; med 
Oslo eller Gardermoen som destinasjon og underforstått; arbeidsreiser og varetransport. 
Ved dette grepet undervurderes at lokaltrafikk og fritidsreiser utgjør en vesentlig og 
voksende del av den totale trafikkbelastning. Videre undervurderes at den enkeltes valg 
av transportform avgjøres av alternativene man gis ut fra sin bolig. En overordnet 
strategi må ta utgangspunkt i en forståelse av trafikkstrømmen fra startpunkt til 
destinasjon. Særlig vil dette være viktig for å møte aktuelle klima- og 
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energiutfordringer. Som del av dette er gang- og sykkeltransport og lokalt 
kollektivtilbud sentralt, og så vel tilrettelegging for- og koblingen fra disse (og 
tilsvarende ”mating” med bil og lokalbuss) til mer regionale linjer er et åpenbart kritisk 
punkt i Osloregionens transportkjeder. 
 
f. Nytt punkt 4: 
Sykkel som transportform bør bli en del av transportstrategier på alle nivå. 
 
g. Nytt punkt 5: 
Å bedre tilgjengeligheten til offentlige transportformer må også innebære en overordnet 
strategi om universell utforming.  
 
h. Nytt punkt 6: 
En overordnet transportstrategi må ut fra de aktuelle klima- og energiutfordringer 
inneholde en strategi for energibruk, nye energibærere og infrastrukturgrep i forhold til 
dette. 

 
Jorunn Nakken (V) fremmet forslag om at behandling av saken fortsetter på neste møte. 
 
Votering: Venstres forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets vedtak 31.10.2007: 
Behandlingen av saken fortsetter på neste møte. 
 
 
  
Utv.sak nr. 49/07  
KLAGE PÅ SKYSS  
 
Rådmannens innstilling: 
Søknaden om skyss mellom ------- og hjemmet for ------- innvilges ikke. 
Avslaget begrunnes med at Ås kommune har valgt å følge de statlige retningslinjene hvor 
skyss til og fra SFO ikke er en rettighet.   
 
Formannskapets behandling 31.10.2007: 
Saken ble behandlet for lukkede dører i hht. kommunelovens § 31 nr. 1. 
 
Følgende omforente forslag ble fremsatt: 
Saken utsettes til etter budsjettbehandlingen i desember. 
 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 31.10.2007: 
Saken utsettes til etter budsjettbehandlingen i desember. 
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VEDLEGG til formannskapets protokoll 31.10.07 
  
Ås Arbeiderparti 
v/Ivar Ekanger 

 

Ås Arbeiderparti fremmer følgende forslag for Ås Formannskap 

1. Det opprettes tre midlertidige politiske arbeidsgrupper i Ås kommune 

2. Arbeidsgruppenes temaer skal endelig fastsettes av kommunestyret. 
Følgende temaer er blant de aktuelle; sentrumsutviklingen, den samlede 
arealplansituasjonen i kommunen, klimautfordringene, behovet for å 
kombinere en god jordvernpolitikk med aktiv tilrettelegging for nye 
næringsarealer, hovedtrekkene i vegnettet i kommunen, 

3. Arbeidsgruppene skal bestå av og ledes av kommunestyremedlemmer. 
Eksterne deltakere kan også inviteres inn. Sekretariat for arbeidsgruppene 
ivaretas av kommunens administrasjon. 

4. Formannskapet ber administrasjonen legge fram en sak for 
formannskapet innen utgangen av januar 2008 i tråd med punktene 
ovenfor og bakgrunnsomtalen nedenfor. 

 

Bakgrunn 

Ås kommune står foran viktige og komplekse utfordringer framover. Dette omfatter bl.a. 
sentrumsutviklingen, den samlede arealplansituasjonen i kommunen, klimautfordringene, 
behovet for å kombinere en god jordvernpolitikk med aktiv tilrettelegging for nye 
næringsarealer, hovedtrekkene i vegnettet i kommunen o.a. 

De rødgrønne kommunepartiene Ås Senterparti, Ås SV og Ås Arbeiderparti er enige om at det 
- for å få til en god løsning på slike viktige og komplekse utfordringer kommunen står overfor 
- er nødvendig og ønskelig å forsterke de politiske arbeidsprosessene i kommunen. 

Vi er enige om at dette bør gjøres ved å etablere nye politiske diskusjonsfora/arbeidsgrupper 
med basis i kommunestyret og med mandat, tidsfrister og sammensetning fastsatt av 
kommunestyret. Slike diskusjonsfora/arbeidsgrupper skal ledes av medlemmer fra 
kommunestyregruppene og det er viktig å tilstrebe god fordeling mellom partiene når det 
gjelder slike ledelsesfunksjoner. 

Disse diskusjonsfora/arbeidsgrupper skal ikke ta over arbeidsoppgaver eller fullmakter fra 
kommunens politiske utvalg, men i viktige saker kan disse diskusjonsfora/arbeidsgrupper være 
en viktig medspiller i å utvikle de mer konkrete vedtakssaker som deretter skal inn i den 
kommunale vedtaksstrukturen. 

 

Framdrift 

Det er viktig å komme i gang med dette arbeidet og administrasjonen vil derfor få i oppdrag å 
skissere praktiske løsninger for dette arbeidet innen utgangen av januar 2008- 

 


