
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 09.04.2008 
 
FRA SAKSNR:  29/08 FRA KL: 16.30 
TIL SAKSNR: 32/08 TIL KL: 18:55 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Sp:  Marianne Røed  
 
Møtende medlemmer:  
A:      Johan Alnes, Ivar Ekanger, Eli Kolstad  
H:      Egil Ørbeck, Gro Haug 
FrP: Arne Hillestad 
SV:  Hanne Marit Gran 
V:  Jorunn Nakken 
 
Møtende varamedlemmer:  
Sp:  Odd Rønningen  
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Per A. Kierulf, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
teknisk sjef Arnt Øybekk, fungerende oppvekst- og kultursjef Arne Hågensen  
og økonomisjef Mikal Johansen. 
 
Diverse merknader:  
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:  
Orienteringssaker, sakene 29 - 30/80 og meldingssaker. Deretter ble dørene ble lukket i hht. 
kommunelovens § 31 nr. 1 og 3 for behandling av sakene 31 og 32/08. 
 
 
Godkjent 11.04.08 av ordfører Johan Alnes og Egil Ørbeck (H). 
 
Underskrifter: 

_____________________             _____________________ 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
29/08 08/646  
UTVIDELSE AV BARNEHAGEKAPASITETEN  
 
30/08 08/501  
ÅPNINGSTIDER - ÅS BIBLIOTEK  
 
31/08 07/2371 (Offl §5a/Fvl §13) 
KLAGE PÅ SKYSS  
 
32/08 08/743 (Offl §5a/Fvl §13) 
TOLKING AV FORSKRIFT OM PRAKTISERING AV FLEKSIBLE  
INNTAKSGRENSER -  KONSEKVENSER FOR SMÅ SKOLER 
 
 

 
ORIENTERINGSSAKER 09.04.08 

 
• ORIENTERING FRA OG DIALOG MED POLITIET 

v/ Stein-O. Røberg, lensmann i Ås. Lensmannskontorets resultatskjema for 2007 var delt 
ut i formannskapet 12.03.08. Lensmannen orienterte om alternativt forslag til organisering 
av Follo politidistrikt og om kriminalitetsbildet i Ås. 
 
Formannskapet ønsker at det vurderes et nytt møte med lensmannen før sommeren evt. 
sammen med Hovedutvalg for oppvekst og kultur for å drøfte konkrete tiltak. 

 
• INFORMASJON FRA RÅDMANNEN 
  

1. ANSKAFFELSE AV KOMMUNALE BOLIGER ØREMERKET BOSETTING AV 
FLYKTNINGER, jf. notat av 08.04.08, lnr. 5243/08. Notatet var sendt formannskapet 
på e-post/lagt i hyllene 08.04.08.  
Formannskapets behandling:  Formannskapet ga enstemmig tilslutning til 
rådmannens anbefaling om at det avsettes inntil kr. 900.000,- av kommunens 
startlånkvote til kjøp av fem boenheter i Brekkeveien 23. 

 
2. Fysioterapisaken. Rådmannen orienterte om status. 

 
3. Ny brannstasjon på Haug Nordre. Rådmannen orienterte fra møte med Fylkesmannen i 

Oslo og Akershus 09.04.08. Referat med forslag til videre behandling legges frem for 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 24.04.08. 

 
4. Følgende notater var sendt ut før møtet: 

Notat av 02.04.08: Regnskap 2007. Overføring av mer- eller mindreforbruk, fonds-
 oversikt, jf. lnr. 4857/08. 
Notat av 28.03.08: Forvatningsrevisjon av VAR-området i kommunen, jf. lnr. 4612/08. 
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REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 09.04.08 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 09.04.08 
-orientering fra ordfører og eventuelt 

 
1. Ordfører orienterte om Stortingets behandling 07.04.08 av regjerningens forslag om 

flytting av Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet til Ås. 
 
2. Digitalt nett, jf. brev av 12.03.08 fra NTV til teknisk sjef og helse- og sosialsjef. Analoge 

TV-signaler i Akershus slukkes 20.05.08, alle bygninger som tar i mot TV-sendinger med 
antenne blir berørt og her må hvert TV-apparat ha dekoder. Teknisk sjef orienterte om at 
leietakere av kommunale boliger selv må sørge for dekoder. I omsorgsboligene er det 
digitalt nett. 

 
3. Skatteinngang hittil i år er på 6,8 %, omtrent som budsjettert. 
 
4. Søknad om økonomisk støtte på kr 4000,- til prosjektet ”Glemmeboken” og ”Jakten på det 

særegne og norske innen matkultur” er avslått av oppvekst- og kulturetaten. Søknaden 
sendes formannskapets medlemmer på e-post. (sendt 10.04.08) 

 
5. Enebakk kommunestyre valgte 31.03.08 Dag Bjerke (FrP) som ny ordfører og Tonje 

Anderson Olsen (H) som ny varaordfører. 
 
6. Ordfører minnet om at partiene fortsatt kan sende inn forslag på kandidater til styreverv i 

interkommunale virksomheter i Follo. 
 
7. Statistisk sentralbyrå har rangert Ås kommune på sjetteplass på landsbasis når det gjelder 

likestilling 2007. http://www.ssb.no/emner/00/02/10/likekom/tab-2007-12-14-02.html 
 
8. KS Eierforum inviterer til møteplassen 2008 8. – 9. mai 2008: ”En reise i 

eierskapstenkning”.  Evt. påmelding kan gjøres via Vibeke Berggård.  
 
9. Nasjonal transportplan 2010-2019. Uttalelse fra styret i samarbeidsalliansen Osloregionen, 

vedtatt 26.02.08, kan fås hos ordfører. 
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Utv.sak nr. 29/08  
UTVIDELSE AV BARNEHAGEKAPASITETEN  
 
Rådmannens endrede innstilling: Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Formannskapets behandling 09.04.2008: 
Rådmannen endret pkt. 2 i sin innstilling ved å erstatte ”15 nye plasser” med ”en avdeling”. 
 
Johan Alnes (A) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Fremdriftsplan fremlegges for formannskapet på neste møte. 
 
Votering: Rådmannens endrede innstilling med Ap’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 09.04.2008: 
1. For å gi full barnehagedekning i 2008 bygges det ny barnehage på Moer. Kostnadene, 

omkring 7,5 mill kroner, dekkes ved investeringstilskudd på 5 mill kroner og bruk av fond 
på 2,5 mill kroner. 

2. Togrenda barnehage utvides med en avdeling. Kostnadene, omkring 1,25 mill kroner 
dekkes ved investeringstilskudd på 750 000 kroner og ved bruk av fond, 0,5 mill kroner. 

3. Inventar, omkring kr 1,2 mill dekkes ved bruk av fond. 
4. Fremdriftsplan fremlegges for formannskapet på neste møte. 
 
 
  
Utv.sak nr. 30/08  
ÅPNINGSTIDER-ÅS BIBLIOTEK  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 12.03.2008: 
Ås bibliotek får fra høsten 2008 følgende åpningstider: 
 

Mandag 10-18 
Tirsdag 10-18 
Onsdag 10-18 
Torsdag 10-18 
Fredag 10-15 
Lørdag 10-15 
 

Økte kostnader for 2008, dekkes av ubrukte lønnsmidler ved vakant stilling. 
 

Ordningen søkes videreført utover 2008, - og innarbeides i budsjettet for 2009-2012. 
 
Formannskapets behandling 09.04.2008: 
Formannskapet anser første del av innstillingen som vedtatt av Hovedutvalg for oppvekst og 
kultur (pkt. 1) og at siste setning (pkt. 2) behandles av formannskap og kommunestyre. 
 
Ivar Ekanger (A) fremmet følgende alternative forslag til pkt. 2:  
Videreføring ut over budsjett for 2008 vurderes i budsjettsammenheng. 
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Votering: 
Ap’s endringsforslag ble tiltrådt 6-3 (Sp, SV, V) ved alternativ votering mot hovedutvalgets 
innstilling pkt. 2. 
 
Formannskapets innstilling 09.04.2008: 
2. Videreføring ut over budsjett for 2008 vurderes i budsjettsammenheng. 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 12.03.2008: 
1. Ås bibliotek får fra høsten 2008 følgende åpningstider: 
 

Mandag 10-18 
Tirsdag 10-18 
Onsdag 10-18 
Torsdag 10-18 
Fredag 10-15 
Lørdag 10-15 
 
Økte kostnader for 2008, dekkes av ubrukte lønnsmidler ved vakant stilling. 

 
 
  
Utv.sak nr. 31/08 (Offl §5a/Fvl §13) 
KLAGE PÅ SKYSS  
 
Rådmannens innstilling - ny behandling, 20.02.08: 
Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Formannskapets behandling 09.04.2008: 
Saken ble behandlet for lukkede dører i hht. kommunelovens § 31 nr. 1. 
 
Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende forslag:  
Søknaden innvilges. Beløpet dekkes av formannskapets tilleggsbevilgningskonto. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble vedtatt 7-2 (FrP, SV) ved alternativ votering mot FrP’s forslag. 
 
Formannskapets vedtak 09.04.2008: 
Søknaden om skyss mellom …….og hjemmet for …….innvilges ikke. 
Avslaget begrunnes med at skyss til og fra SFO ikke er en rettighet i henhold til kommunale 
vedtekter, vedtatt av Hovedutvalg for oppvekst- og kultur 22.08.07, og retningslinjer for 
skoleskyss i grunnskolen for Akershus Fylkeskommune. Søknaden faller heller ikke inn under 
andre lovverk eller alternative ordninger i Ås kommune.  
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Utv.sak nr. 32/08 (Offl §5a/Fvl §13) 
TOLKING AV FORSKRIFT OM PRAKTISERING AV FLEKSIBLE 
INNTAKSGRENSER  -  KONSEKVENSER FOR SMÅ SKOLER 
 
Rådmannens innstilling: 
Alternativ 1: 
Det legges til grunn en fleksibel tolkning av skolenes inntaksområder slik at hensynet til 
elevene ivaretas. 
Alternativ 2: 
Det legges til grunn en tolkning av skolenes inntaksområder som styrker elevgrunnlaget i de 
små skolene. 
 
Formannskapets behandling 09.04.2008: 
Saken ble behandlet for lukkede dører i hht. kommunelovens § 31 nr. 1 og 3. 
 
Votering: 
Alternativ 2 i rådmannens innstilling ble vedtatt 6-3 (2H, SV) ved alternativ votering mot 
alternativ 1. 
 
Formannskapets vedtak 09.04.2008: 
Det legges til grunn en tolkning av skolenes inntaksområder som styrker elevgrunnlaget i de 
små skolene. 
 
 
  


