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PROTOKOLL  
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 12.12.2007 
 
FRA SAKSNR:  70/07 FRA KL: 09.00 
TIL SAKSNR: 78/07 TIL KL: 14:30 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A:     Eli Kolstad 
FrP:  Stein Johannessen 
SV:   Karsten Nordal Hauken 
 
Møtende medlemmer:  
A:     Johan Alnes, Anne Odenmarck, Ivar Ekanger, Bjørn Bråte, Wenche Jahrmann,                   

Einride Berg, Jor Solberg, Morten Petterson, Marija Tomac, 
H:     Egil Ørbeck, Hilde Kristin Eide Marås, Gro Haug, Ole Fredrik Nordby, Beathe Lille,  
FrP:  Arne Hillestad, Torill Horgen, Ove Haslie, Veronica H. Green,    
Sp:   Marianne Røed, Odd Rønningen, Annett Hegén Michelsen, Ann-Karin Sneis,  
SV:   Håvard Steinsholt, Saroj Pal, Hanne Marit Gran   
V:     Jorunn Nakken, Kjell Ivar Brynildsen, Trine Hvoslef-Eide 
KrF: Hanna E. Garcia de Presno, Morten Lillemo 
Møtende varamedlemmer:  
A:     Kjell Westengen 
FrP:  Kjetil Barfelt 
SV:   Frode Gundersen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Per A. Kierulf, formannskapssekretær Annette Grimnes, servce- og 
kommunikasjonssjef Thora Bakka, oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, teknisk sjef Arnt 
Øybekk, plan og utviklingssjef Ellen Grepperud helse og sosialsjef Berith Trobe Dahlgren, 
personalsjef Wenche Vedhugnes, økonomisjef Mikal Johansen. 
 
 
Sak 73/07: tildeling av hjemler – regler for tildeling av fysioterapihjemler, ble trukket fra sakskartet. 
Protokollen ble rettet etter godkjenning av kommunestyret 30.01.08.  
 

 
Godkjent 07.02.08 av: Ordfører Johan Alnes(A) og varaordfører Marianne Røed (Sp) 
 
Underskrifter: 

 

_____________________________  __________________________________ 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
70/07 07/2513  
HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2008 - 2011. BUDSJETT 2008.  
 
71/07 07/2711  
EIENDOMSSKATT PÅ VERK OG BRUK - VEDTEKTER  
 
72/07 07/2494  
ENDRING AV PLASSTØRRELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER - FJERNE 
ADMINISTRASJONSGEBYR FOR DELTE PLASSER 
 
73/07 07/2678  
TILDELING AV HJEMLER – REGLER FOR TILDELING AV FYSIOTERAPIHJEMLER 
 
74/07 07/478  
VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET - 
ORGANISERING, RAMMER OG MILEPELER 
 
75/07 07/2747  
DIVERSE UTVALG 2007-2011  
 
76/07 07/1791  
VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLMMER FOR PERIODEN 2008-2012  
 
77/07 07/2627  
FORSLAG TIL VALG AV SKJØNNSMENN TIL SKJØNNSMANNSUTVALGET I 
AKERSHUS FOR PERIODEN 2008-2012 
 
78/07 07/2628  
VALG TIL UTVALG AV FASTE MØTEFULLMEKTIGER VED FORLIKSRÅDET FOR 
PERIODEN 2008 - 2012 
 

 
REFERATSAKER TIL MØTE I KOMMUNESTYRET 12.12.07: 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
Kl. 09.00 presenterte Gunhild Gjevjon  og Anne Brattberg fra Ås bibliotek noen av de beste av 
årets bøker.   
 
Kl. 13.00 fikk Ås Natur og Ungdom Miljøvernprisen 2007, et stipend på kr. 10.000,-. 

Barn og unges kommunestyre har i samarbeid med ordfører vært jury for Miljøvernprisen 
(Eilif Dahls minnepris). Stipendet skal benyttes i forbindelse med arbeid for natur- og 
miljøvernet i kommunen.  

 
 

Det kom inn 5 forslag på kandidater til årets miljøvernpris. De fem forslagene er: 
Tor Barstad 
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Ås Natur og Ungdom  
Åsgård skole 
Sjøskogen barnehage 
Forskerkursene ved UMB 

 
Ås kommune opprettet i 1994 Ås kommunes miljøvernris – Eilif Dahls minepris. Formålet 
med prisen er å gi en oppmerksomhet til barn og ungdom under 20 år eller foreninger, 
grupper, skoleklasser som har utført en spesiell verdifull innstat for natur og miljøvernet i 
kommunen. 
 
Prisen har fått navnet Eilif Dahls minnepris etter Eilif Dahl – en person som jobbet aktivt med 
natur- og miljøvern både som fagperson innen de biologiske fag og som lokalpolitiker.  

 
Prisen er delt ut 8 ganger tidligere og har gått til Rustad skole, 3.klasse ved Kroer skole, 
skolebarnehagen ved Kroer skole, Steinerskolen i ås, Åkebakke barnehage, Blekkulfs 
miljødektektiver i Ås, Løvstad naturbarnehage og Brønnerud skole. 
 
Begrunnelsen for at Ås Natur og Ungdom får prisen er at de jobber aktivt med viktige 
miljøspørsmål som har betydning for jordas framtid. De har bl. a. utfordret Ås kommune og de 
politiske partiene til å sette klare mål for utslipp av klimagasser og forbruk av energi. Med den 
klimautfordringen vi står overfor nå, er det viktig at kommunen gjør sin del av jobben og gjør 
det i samarbeid med lag og foreninger, innbyggere og næringsliv. Vi trenger støttespillere og 
vaktbikkjer som bidrar til at alle gjør en god jobb på dette området. Ås Natur og Ungdom er en 
slik støtespiller og vaktbikkje.  
 
Fra Ås Natur og Ungdom kom Tor Barstad og Espen Karlsøe Sæbøen og mottok prisen, 
blomster og konfekt.  
 
MELDINGSSAKER: 
1. Inger Sandfelt erstattes med Trygve Roll-Hansen i plankomiteen. Kommunestyret sluttet 

seg enstemmig til ordførerens forslag. 
 
2. Administrasjonsutvalget vedtok i møte 06.12.07 adm-sak 

8/07:”Kvalitetskommuneprogrammet – revurdering av prosjektorganiseringen, 
sammensetning m. m”, at kommunestyret må oppnevne 2 politiske representanter til 
prosjektgruppe for kvalitetskommuneprogrammet for å unngå forsinkelser. Håvard 
Steinsholt (SV) foreslo Frode Gundersen(SV) og Johan Alnes foreslo Anne 
Odenmarck(A). Forslagene ble enstemmig vedtatt. 
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Utv.sak nr. 70/07  
HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2008 - 2011. BUDSJETT 2008.  
 
 
Formannskapets innstilling 28.11.2007: 
1. Forslag til handlingsprogram 2008-2011 og Økonomiplan 2008-2011 med 

budsjettkommentar vedtas med de endringer som fremgår av vedlegg 1. 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2008 vedtas.  

a)   Skattesatsene for 2008 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i 
statsbudsjettet for 2008. Det avsettes 8 prosent av innbetalt skatt i margin til 
skattefordelingsoppgjøret. 

b)   Forslag til kommunale avgifter, jf. kap. 5 i budsjett og økonomiplan, vedtas som Ås 
kommunes avgifter og gebyrer for kommunens varer og tjenester i 2008.  

c)   Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger, jf. kap. 6 i budsjett og 
økonomiplan vedtas.  

d)   Opptak av lån på kr. 48 500 000 foretatt som et samlet serielån med en vektet 
gjennomsnittlig avdragstid på 26,7 år vedtas i henhold til investeringsprogrammet, jf. 
kap. 7 i handlingsprogram og økonomiplan. Rådmannen gis fullmakt til å benytte 
mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil kr. 15 000 000.  

e) Ås kommune tar opp startlån på kr. 20 000 000. 
f) Det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk i Ås kommune fra og med skatteåret 

2008 med 2 promille av takstverdien. 
3. Det utarbeides en prosjektplan for konkretisering av nødvendige økonomiske tiltak for å nå 

kommunens økonomiske mål i 2011.  
Konkrete tiltak skal foreligge til kommunestyrets behandling i juni 2008. Planen skal 
behandles innen utløpet av februar. 

 
Kommunestyrets behandling 12.12.2007: 
Notat fra rådmann til kommunestyret, datert 12.12.2007, lnr. 17376/07 ble delt ut i møtet. 
 
Håvard Steinsholt(SV) fremmet følgende forslag: 
A: 
1. Prinsipalt: 
1.1 Eiendomskatt innføres i Ås kommune fra 2009. Nødvendige forberedelsesarbeider 

gjennomføres i 2008. 
1.2 Rammer for budsjett 2007 videreføres for 2008 prisjustert. 
1.3 Egenbetaling for kulturskolen opprettholdes på 2006-nivå konsumprisjustert. 
1.4 Det avsettes 3 millioner kroner til nødvendig oppgradering av kulturhuset med sikte på å få 

aktivitet inn i alle deler av kvartalet. 
1.5 Det avsettes 1 million kr. I 2008 samt 2 million for de påfølgende år i perioden til 

forebyggende ungdomsarbeid – med særlig fokus på utfordringer i Nordbyområdet. 
1.6 Rammen for skole reelt oppjusteres til 2006-nivå. 
1.7 For 2008 finansieres underskudd ved via fond – forutsatt gjenoppbygging av nødvendige 

fond ved seinere skatteinngang.  
 
B: 
Fellesforslag fra A, KrF, Sp og FrP: Tilsvarer kommunestyrets vedtak (driftsbudsjett og 
invisteringsbudsjett) 
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C: 
Hilde Kristin Eide Marås(H) fremmet følgende forslag: 
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D: 
Hilde Kristin Eide Marås(H) fremmet følgende forslag som skal følge saken: 
Det ”gule huset” på Moer gis til frivillige lag og organisasjoner i Ås. De frivillige lag og 
organisasjonene organiserer seg slik at de tar vare på og drifter huset uten kostnad for 
kommunen. Dersom det etter 1 år viser seg at huset ikke benyttes og driftes etter hensikten går 
huset tilbake til kommunen.  
Kommunestyret ber Hovedutvalg for oppvekst og kultur om å utrede konsekvensene av et slikt 
tiltak. Sak legges frem for kommunestyret: 
 
E: 
Morten Lillemo(KrF) fremmet følgende forslag (som har fulgt saken): 
Følgende tillegg/ endring i handlingsprogram med økonomiplan 2008 – 2011 under punkt 1.4, 
Sentrale utfordringer, Hovedambisjoner knyttet til fokusområdet samfunn (s. 10): 

1. Som nytt første kulepunkt foreslår KrF: ”Ås skal bli en foregangskommune innen 
miljø og fornybar energi.” 

2. Femte kulepunkt endres slik at ordlyden blir som følgende: ” Styrke dialogen og 
samarbeidet med næringslivet og UMB, bl.a. ved å utarbeide en miljøvennlig 
næringsstrategi for Ås.” 

3. Siste kulepunkt: ”utarbeide en klima- og energiplan og følge opp denne” flyttes opp 
som kulepunkt nr. to 

 
F: 
Jorunn Nakken (V) fremmet følgende endringsforslag til innstillingen: 

• Nytt pkt. 4: Momskompensasjonsinntekter på 12 mill. kr. legges inn i investerings-
budsjettet for 2008. Bruk av lånemidler reduseres tilsvarende. Bortfall av 12 mill. kr på 
driftsbudsjettet kompenseres med bruk av fond. 

• Nytt pkt. 5: I arbeidet med reguleringsplan for Dyster-Eldor II skal det legges vekt på å 
utvikle et helhetlig boligområde som legger til rette for framtidsrettede løsninger innen 
energi (fjernvarme, energieffektive hus), kretsløsbaserte løsninger for avløp, 
miljøvennlig transport (gang- og sykkelveier, trasé for ringbuss) og som tilpasser 
tomter, lekearealer, fellesarealer til områdets naturlige vegetasjon. Arbeidet skal bidra 
til å nå målene i kommuneplanen innen samfunnsutvikling og boområder, og må ses i 
sammenheng med arbeidet med en klimaplan for Ås kommune. 

• Tillegg til pkt. 3: Det skal lages en plan for avvikling av fondene og reduksjon av 
kommunens langsiktige gjeld. Redusert gjeld skal kombineres med kortere avdragstid 
for å gjenetablere en sunn og robust økonomi i kommunen. 

 
G: 
Håvard Steinsolt(SV) 
Ved budsjettrevisjonen 2008 samt ved budsjettbehandling for 2009 legges to forslag fram for 
behandling et uten innført eiendomskatt. 
 
H: 
Ann Karin Sneis(Sp) fremmet følgende forslag: 
Pkt. 5.1 Godt arbeidsmiljø 
De viktigste tiltakene i planperioden  
Nytt kulepunkt: 

• Utarbeide en plan for helsefremmende og trivselskapende tiltak for ansatte innenfor 
alle etater.  
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I: 
Ordfører fremmet følgende forslag (etter innspill fra rådmannen) 
Endringer i Handlingsprogram og økonomiplan for 2008-2011: 

• Måleindikator M.1.3 i HP 2008-2011 pkt. 5, side 44, ny tekst ”Andel som står i 
ordinær jobb ved alder 62-65 år – ønsket 80% - godt nok 70%. 

 
Votering: 
Forslag  I ble enstemmig vedtatt. 
Forslag E, 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 
Forslag E, pkt. 3 ble nedstemt 20-13( 4Sp, 4SV, 3V, 2KrF) 
Forslag D ble enstemmig vedtatt.  
Forslag A ble nedstemt 29-4(SV)  
Forslag G ble nedstemt 29-4(SV) 
Forslag F, kulepunkt. 1 ble nedstemt 29-4(3V,1SV) 
Forslag F, kulepunkt 2 ble vedtatt 18-15(10A,5FrP) 
Forslag F, kulepunkt 3 ble nedstemt 30-3(V) 
Forslag B ble vedtatt 21-12(5H, 4SV,3V) 
Forslag C fikk 0 stemmer. 
Forslag H ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling pkt. 1,2a-f og pkt. 3 ble enstemmig vedtatt med ovennevnte 
endringer, samt rådmannens notat til kommunestyret av 12.12.07, lnr. 17376/07. 
 
Kommunestyrets vedtak 12.12.2007: 

1. Forslag til handlingsprogram 2008-2011 og Økonomiplan 2008-2011 med 
budsjettkommentar vedtas med de endringer som fremgår av vedlegg 1. 

2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2008 vedtas med de endringer som 
fremgår av vedlegg 2. 

a)   Skattesatsene for 2008 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i 
statsbudsjettet for 2008. Det avsettes 8 prosent av innbetalt skatt i margin til 
skattefordelingsoppgjøret. 

b)   Forslag til kommunale avgifter, jf. kap. 5 i budsjett og økonomiplan, vedtas som Ås 
kommunes avgifter og gebyrer for kommunens varer og tjenester i 2008.  

c)   Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger, jf. kap. 6 i budsjett og 
økonomiplan vedtas med de endringer som følger av vedlegg 2.  

d)   Opptak av lån på kr. 27 050 000 foretatt som et samlet serielån med en vektet 
gjennomsnittlig avdragstid på 31,2 år vedtas i henhold til investeringsprogrammet, jf. 
kap. 7 i handlingsprogram og økonomiplan. Rådmannen gis fullmakt til å benytte 
mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil kr. 15 000 000.  

e) Ås kommune tar opp startlån på kr. 20 000 000. 
f) I medhold av eiendomsskatteloven §§3 og 4 skrives det ut eiendomsskatt på verk og 

bruk i Ås kommune fra og med skatteåret 2008 med 2 promille av takstverdien. For 
2008 betales eiendomsskatten i to terminer – 15. september og 15. desember.” 

3. Det utarbeides en prosjektplan for konkretisering av nødvendige økonomiske tiltak for 
å nå kommunens økonomiske mål i 2011.  
Konkrete tiltak skal foreligge til kommunestyrets behandling i juni 2008. Planen skal 
behandles innen utløpet av februar. 
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Vedlegg 1. 
Følgende tillegg/ endring i Handlingsprogram med økonomiplan 2008 – 2011 under punkt 1.4, 
Sentrale utfordringer, Hovedambisjoner knyttet til fokusområdet samfunn (s. 10): 

1. Som nytt første kulepunkt: ”Ås skal bli en foregangskommune innen miljø og 
fornybar energi.” 

2. Femte kulepunkt endres slik at ordlyden blir som følgende: ” Styrke dialogen og 
samarbeidet med næringslivet og UMB, bl.a. ved å utarbeide en miljøvennlig 
næringsstrategi for Ås.” 

3. Nytt pkt. 5: I arbeidet med reguleringsplan for Dyster-Eldor II skal det legges vekt på 
å utvikle et helhetlig boligområde som legger til rette for framtidsrettede løsninger 
innen energi (fjernvarme, energieffektive hus), kretsløsbaserte løsninger for avløp, 
miljøvennlig transport (gang- og sykkelveier, trasé for ringbuss) og som tilpasser 
tomter, lekearealer, fellesarealer til områdets naturlige vegetasjon. Arbeidet skal bidra 
til å nå målene i kommuneplanen innen samfunnsutvikling og boområder, og må ses i 
sammenheng med arbeidet med en klimaplan for Ås kommune. 

 
Pkt. 5.1 Godt arbeidsmiljø 
De viktigste tiltakene i planperioden  
Nytt kulepunkt: 

• Utarbeide en plan for helsefremmende og trivselskapende tiltak for ansatte innenfor 
alle etater.  

 
Endringer i Handlingsprogram og økonomiplan for 2008-2011: 

• Måleindikator M.1.3 i HP 2008-2011 pkt. 5, side 44, ny tekst ”Andel som står i 
ordinær jobb ved alder 62-65 år – ønsket 80% - godt nok 70%. 

 
Høyres forslag som følger saken: 
Det ”gule huset” på Moer gis til frivillige lag og organisasjoner i Ås. De frivillige lag og 
organisasjonene organiserer seg slik at de tar vare på og drifter huset uten kostnad for 
kommunen. Dersom det etter 1 år viser seg at huset ikke benyttes og frites etter hensikten går 
huset tilbake til kommunen.  
Kommunestyret ber Hovedutvalg for oppvekst og kultur om å utrede konsekvensene av et slikt 
tiltak. Sak legges frem for kommunestyret: 
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Vedlegg 2 

ENDRINGER I DRIFTSBUDSJETT 2008 OG ØKONOMIPLAN 2008-2011  

      

  2 008 2 009 2 010 2 011 
      

Sentraladministrasjonen     

1.1100 Kommunestyre og form.skap     

 Sum 1-2  - Kjøp av varer/tjenester (julegaver til ansatte) 150 150 150 150 

 Sum 1-2  - Kjøp av varer/tjenester (redusert bevertning) -50 -50 -50 -50 

 
Sum 3     - Tj.som erst. kom.prod.(Flyktningeguide Røde 
Kors) 50 50 50 50 

 Sum 4 - Øvrige bevilgninger (til formannskapets disposisjon) 100 100 100 100 

1.1410 Kommuneplanavdelingen     

 Sum 1-2      - Kjøp av varer/tjenester (reduksjon) -50 -50 -50 -50 

1.1504 Seniorpolitiske tiltak     

 
Sum 0 - Lønn (forutsetter at færre enn 30% over 65 år 
fortsetter til de blir 67) -500 -700 -900 -1 100 

1.1600 Økonomiavdelingen     

 Sum 1-2      - Kjøp av varer/tjenester (reduksjon) -50 -100 -100 -100 

1.1620 Andre tiltak/Interkomm.samarb.     

 Sum 4 Overføringer til andre (økt husleie Sagavn. 3) 90 240 240 240 

 Sum 4 Overføringer til andre (mindre økning i KS-kontingent) -50 -50 -50 -50 

 Sum 4 Overføringer til andre (matrikkel) 100 110 110 110 

1.701 Tilleggsbevilgninger     

 Sum 4 (redusert pensjonspremie for 2008 videreføres)  -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 

1.1702 Fellesutgifter     

 Sum 1-2  - Kjøp av varer/tjenester (2007-nivået beholdes) -150 -150 -150 -150 

      

 Budsjettendringer for Sentraladministrasjonen -1 660 -1 750 -1 950 -2 150 

  
Rådmannen kan fremme forslag om omdisponering av 
innsparingene         

      
Oppvekst- og kulturetaten     

 1.2050  Administrasjon     

 
Sum 4    - Res. til 
tilleggsbev.(utgiftsreduksjoner/inntektsøkninger)  -3 000 -3 000 -3 000 

 1.2060 Grunnskole     

 Sum 0         - Lønn (styrke spesialundervisningen) 200 200 200 200 

 
Sum 4  - Reservert til tilleggsbevilgninger (reserver trekkes 
inn)  -1 050 -2 036 -2 137 

 1.2070 Private barnehager og parker     

 
Sum 4  - Reservert til tilleggsbevilgninger (redusert 
kommunal støtte) -1 000 -1 300 -1 300 -1 300 

 
Sum 4  - Reservert til tilleggsbevilgninger (reserver trekkes 
inn)   -1 000 -2 000 

 1.2080 Kulturformål     

 
Sum 4 Overføringer til andre (tilskudd til private 
forsamlingshus) -75 -75 -75 -75 

 Sum 4 Overføringer til andre (kulturstipend) -25 -25 -25 -25 
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Oppvekst- og kulturetaten     

 1.2360 Søråsteigen barnehage     

 Sum 1-2      - Kjøp av varer/tjenester (reduksjon) -50 -50 -50 -50 

 1.2381 Vinterbro barnehage      

 Sum 1-2      - Kjøp av varer/tjenester (reduksjon) -50 -50 -50 -50 

 1.2431 Lokalhistorisk arkiv     

 Sum 0         - Lønn (deltidsstilling) 200 200 200 200 

 1.2512 Pedagogisk veiledningstj.     

 
Sum 1-2      - Kjøp av varer/tjenester (kurs reduseres fra 
500' til 250') -250    

      

SUM Budsjettendringer for Oppvekst og Kultur -1 050 -5 150 -7 136 -8 237 

  
Rådmannen kan fremme forslag om omdisponering av 
innsparingene         

      

Helse og sosialetaten     

 1.3000 Helse- og sosialsjefens adm.     

 Sum 6         - Salgsinntekter (leieinntekter) -50    

 1.3010 Helsetj.adm./kurative tj.     

 
Sum 3        - Tj.som erst. kom.prod. (billigere legvakt enn 
budsjettert) -286 -286 -286 -286 

 
Sum 3        - Tj.som erst. kom.prod. (opprettholde lege Ås 
videregående) 40 40 40 40 

 1.3400 Distriktsovergripende tjenester     

 Sum 0         - Lønn (økning fra 2010 trekkes inn)   -772 -772 

 
Sum 1-2      - Kjøp av varer/tjenester (reduseres tilnærmet 
HP-nivå for 2008) -220 -280 -280 -280 

 1.3402 Moer sykehjem     

 Sum 0         - Lønn (redusert tilleggsbevilgning) -300 -300 -300 -300 

 1.3450 Distr. Sør, post 5, Dagavd.     

 Sum 0         - Lønn (stillingsutvidelse utsettes)   -700 -700 

 1.3470 Distr. Nord post 1, inst.basert     

 Sum 0         - Lønn (minus foreslått utvidelse) -320 -320 -320 -320 

 1.3480 Distr.Sør post 3, inst.bas. 254     

 Sum 0         - Lønn (minus foreslått utvidelse) -420 -420 -420 -420 

 1.3560 Barnebolig     

 Sum 1-2      - Kjøp av varer/tjenester (reduksjon) -54 -54 -54 -54 

 1.3600 Kjøkken     

 Sum 1-2  - Kjøp av varer/tjenester (redusert økning) -200 -200 -200 -200 

 1.3620 Sjåfør (vaktmester)     

 Sum 1-2  - Kjøp av varer/tjenester (redusert økning) -56    

 1.3640 Driftsenheten     

 Sum 1-2  - Kjøp av varer/tjenester (inndra økning fra 2010)   -60 -320 

 1.3710 Ås eldresenter     

 
Sum 3        - Tj.som erst. kom.prod. (2007-nivå reduseres 
med 50') -150 -150 -150 -150 

 1.3711 Nordby eldresenter     

 
Sum 3        - Tj.som erst. kom.prod. (2007-nivå reduseres 
med 50') -50 -50 -50 -50 

      

SUM Budsjettendringer for Helse og Sosial -2 066 -2 020 -3 552 -3 812 

  
Rådmannen kan fremme forslag om omdisponering av 
innsparingene         
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Teknisk etat     

 1.6000 Teknisk sjefs kontor     

 
Sum 4    - Res. til 
tilleggsbev.(utgiftsreduksjoner/inntektsøkninger) -200 -500 -500 -500 

 1.6080 Bygn.-,regul.- og oppm.vesen     

 Sum 0         - Lønn (foreslått stilling opprettes ikke) -300 -300 -300 -300 

 Sum 1-2      - Kjøp av varer/tjenester (reduksjon) -190 -190 -190 -190 

 1.6800 Kommunalteknisk     

.6060 Sum 0         - Lønn -300 -300 -300 -300 

 1.6830 Samferdsel     

 Sum 1-2      - Kjøp av varer/tjenester (økt veivedlikehold) 500 500 500 500 

 1.70-- Boligforvaltning     

 Sum 4 Overføringer til andre (husleie Heia ut januar) -57    

 Sum 6         - Salgsinntekter (færre ledige leiligheter) -200 -200 -200 -200 

 1.7101 Energi     

 
Sum 1-2      - Ktr.matr,inv.utst. (redusere budsjettert 
prisøkning på strøm/olje) -200 -200 -250 -500 

 1.7300 Renhold     

 Sum 0         - Lønn -341 -500 -500 -500 

 1.7530 Idrettshaller og tilsynsordning     

 
Sum 3        - Tj.som erst. kom.prod. (tilsyn med hallene 
kjøpes av andre) 150 150 150 150 

      

SUM Budsjettendringer for Teknisk  -1 138 -1 540 -1 590 -1 840 

  
Rådmannen kan fremme forslag om omdisponering av 
innsparingene         

      

1.8000 Skatt og rammetilskudd     

      

    0 0 0 0 

      

 1.9000 Renter og avdrag     

 Sparte renteutgifter av innsparingene -1 600 -1 600 -1 600 -1 600 

            

      

SUM Sum innsparing 7 514 12 060 15 828 17 639 

 Nytt netto driftsresultat - hele 1000 kr -9 872 -9 218 -632 5 076 

 Nytt netto driftsresultat - % -1,4 % -1,3 % -0,1 % 0,7 % 

      

 TILLEGGSFORSLAG     

1. Kommunal viltvakt konkurranseutsettes     
2. Husleie for prostens lokaler i Sagavn. 3 søkes delt med prostiets kommuner   
3. Fordeler i forhold til kostnader ved videreføring av ISO-sertifisering vurderes   
4. Carport Granheim utsettes til etter av veiløsninger i området er bestemt    
5. Kjøpt tilsyn for idrettshallene evalueres innen 1. april 2009     
6. Konsekvensene av foreslåtte budsjettrammer for 2009 - 2011 utredes innen 1. april 2008  

      
      

 
INVESTERINGSBUDSJETTET     
 Endringer til rådmannens budsjettforslag 2008 2009 2010 2011 

 Solberg barnehage, inventar   -1 100  

 Solberg barnehage   -17 600  
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 Dyster/Eldor barnehage, inventar  -1 100 1 100  

 Dyster/Eldor barnehage  -21 000 21 000  

 Nordbytun ungdomsskole -12 000 12 000   

 Ballbinge Ås ungd.skole  -500   

 Isanlegg Ås sentrum   -600  

 Carport Granheim -400    

 Opparbeidelse boligfelt - komm.tekniske anlegg  -15 000 -15 000 -15 000 

 Tiltak bostedsløse inkl. tomtekostn. -4 000    

 Salg boligeiendom (anslag) -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

 Salg Dyster/Eldor (anslag)  -60 000   

 Salg brannstasjonen (anslag)   -7 500     

 SUM -21 400 -98 100 -17 200 -20 000 

 
 
 
 
  
Utv.sak nr. 71/07  
EIENDOMSSKATT PÅ VERK OG BRUK - VEDTEKTER  
 
 
Formannskapets innstilling 05.12.2007: Tilsvarer kommunestyrets vedtak.  
 
Kommunestyrets behandling 12.12.2007: 
Notat av 12.12.07, l.nr. 17376/07 om eiendomskatt fra rådmann ble delt ut i møtet. 
 
Votering: Formannskapets innstilling ble vedtatt 23-10(5H,5FrP) 
 
Kommunestyrets vedtak 12.12.2007: 
Vedlagte forslag til eiendomskattevedtekter vedtas.  
 
 
 
  
Utv.sak nr. 72/07  
ENDRING AV PLASSTØRRELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER - FJERNE 
ADMINISTRASJONSGEBYR FOR DELTE PLASSER 
 
Formannskapets innstilling 28.11.2007: Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
 
Kommunestyrets behandling 12.12.2007: 
Hanna E. Garcia de Presno(KrF) påpekte at det mangler tall på 80% plass. 
 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 12.12.2007: 
1. Fra og med 01.08.08 tilbys det kun 50 eller 100% plass for nye barn som får plass i de 

kommunale barnehagene. De barna som i dag har 40%, 60%, 70%, 80% eller 90% plass 
beholder dette frem til skolestart. 
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2. Administrasjonsgebyret  på kr.100.- for delte plasser, fjernes. 
 
 
 
  
Utv.sak nr. 73/07  
TILDELING AV HJEMLER – REGLER FOR TILDELING AV 
FYSIOTERAPIHJEMLER 
 
Innstilling fra hovedutvalg for helse og sosial 05.12.2007: 
Retningslinjene for tildeling av fysioterapihjemler med de endringer som fremkom i møtet 
05.12.07, oversendes Norsk Fysioterapiforbund og KS til uttalelse. 
 
 
Kommunestyrets behandling 12.12.2007: 
Votering: Saken ble enstemmig trukket. 
 
 
 
Kommunestyrets vedtak 12.12.2007: 
Saken trekkes. 
 
 
  
Utv.sak nr. 74/07  
VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG 
GJERSJØVASSDRAGET - ORGANISERING, RAMMER OG MILEPELER 
 
Innstilling fra Hovedutvalg for teknikk og miljø 27.09.2007:  
Tilsvarer kommunestyrets vedtak.  
 
Kommunestyrets behandling 12.12.2007: 
 
Votering:  Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommunestyrets vedtak 12.12.2007: 
Basert på vedtak i vannområdeutvalget i møte den 22.08.2007 deltar Ås kommune i 
partnerskap og samarbeide i vannområde Bunnefjorden med Årungen-og Gjersjøvassdragene 
på følgende vilkår: 
 
1. Ås kommune gir sin tilslutning til partnerskapssamarbeid i vannområdet. 
    Organisering skjer i tråd med det fremlagte saksfremlegg. 
 
2. Partnerskapet formaliseres med en varighet fra 01.09.2007 til 31.12.2012. 
 
3. Finansieringen fra hver kommune skjer ved et årlig driftstilskudd basert på en 
    kombinasjon av tilskudd pr innbygger i vannområdet og et tilskudd pr daa jordbruks- 
    areal i vannområdet. 
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4. For 2008 fastsettes tilskuddet pr innbygger til kr 15, og tilskuddet pr daa jordbruksareal til 
    kr 3. Innbyggertilskuddet baserer seg på befolkningstallet pr 01.01.året forut for det    
    budsjettåret tilskuddet skal gjelde for (01.01.2007). 
 
5. Ås kommunes tilskudd for 2008 er kr 168 450, som dekkes på kommunalteknisk  
    avdelings budsjett. Utgiftene inngår i gebyrgrunnlaget for avløp. 
 
6. Våren 2008 fremmes felles sak om samarbeid og organisering av labortaoriet i Ski  
    kommune, og hvordan dette kan formaliseres. 
 
 
 
 Utv.sak. nr. 75/07 utgår. 
 
 
  
Utv.sak nr. 76/07  
VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLMMER FOR PERIODEN 2008-2012  
 
Formannskapets innstilling 28.11.2007: Tilsvarer kommunestyrets vedtak.  
 
Kommunestyrets behandling 12.12.2007: 
 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommunestyrets vedtak 12.12.2007: 
Som medlemmer og varamedlemmer av forliksrådet for perioden 1. mai 2008 – 31.12.2012 
velges: 
Medlemmer  Varamedlemmer 
1. Gerd Berntsen 1. Saroj Pal 
2. Kristian Sverre 2. Beathe Lille 
3. Kjell Ivar Brynildsen 3. Marianne Røed 

 
Som formann velges: Gerd Berntsen 
 
 
 
  
Utv.sak nr. 77/07  
FORSLAG TIL VALG AV SKJØNNSMENN TIL SKJØNNSMANNSUTVALGET I 
AKERSHUS FOR PERIODEN 2008-2012 
 
 
Formannskapets innstilling 28.11.2007: Tilsvarer kommunestyrets vedtak.  
 
 
 
Kommunestyrets behandling 12.12.2007: 
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Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Kommunestyrets vedtak 12.12.2007: 
Kandidater til valg av skjønnsmenn til Skjønnsmannsutvalget i Akershus for perioden 1. mai 
2008 – 31. desember 2012 velges i henhold til følgende forslag: 
 
 Navn:  Yrke: Poststed: 
1.  Andresen  Thorleif byggmester 1407 Vinterbro 
2.  Hjelmtveit  Ramou Jammeh sivilagronom 1430 Ås 
3.  Sneis Ann-Karin gårdbruker/vernepleier 1407 Vinterbro 
4.  Steinsholt  Håvard jordkiftekandidat 1430 Ås 
5.  Sæther  Bjørg Reidun Hoel bonde/regnskapssjef 1407 Vinterbro 
6.  Thirud  Kjell bonde 1430 Ås 
7.  Westengen  Kjell pensjonert driftssjef 1430 Ås 
8.  Wetlesen Tom gårdbruker/agrotekniker 1407 Vinterbro 
9.  Nakken Jorunn  sivilagronom 1430 Ås 
 
 
 
 
  
Utv.sak nr. 78/07  
VALG TIL UTVALG AV FASTE MØTEFULLMEKTIGER VED FORLIKSRÅDET 
FOR PERIODEN 2008 - 2012 
 
Formannskapets innstilling 28.11.2007: Tilsvarer kommunestyrets vedtak.  
 
 
Kommunestyrets behandling 12.12.2007: 
 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommunestyrets vedtak 12.12.2007: 
1. Som medlemmer av Utvalg av faste møtefullmektiger ved forliksrådet velges: 

• Dag Guttormsen 
• Kristine Victoria Magnus 
• Eli Kolstad 

2. Valgperioden er fra 1. mai 2008 – 31. desember 2012. 
3. Valgte medlemmer gjøres oppmerksom på at de i den enkelte sak skal være uavhengig av 

andre interesser enn partens, slik at deres handlinger ikke påvirkes av uvedkommende 
hensyn, herunder egne interesser. 
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