
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.11.2008 
 
FRA SAKSNR:  95/08 FRA KL: 16.30 
TIL SAKSNR:  103/08 TIL KL: 18.45 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A:      Eli Kolstad  
H:      Egil Ørbeck 
V:  Jorunn Nakken 
 
Møtende medlemmer:  
A:      Johan Alnes, Ivar Ekanger  
H:      Gro Haug 
FrP: Arne Hillestad 
Sp:  Marianne Røed  
SV:  Hanne Marit Gran 
 
Møtende varamedlemmer:  
KrF:   Morten Lillemo 
H:      Hilde Krisin Eide Marås 
V:  Kjell Ivar Brynildsen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Per A. Kierulf, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, teknisk sjef Arnt Øybekk,  
fung. oppvekst- og kultursjef Arne Hågensen og økonomisjef Mikal Johansen. 
 
Diverse merknader:  
Sak 103/08 var sendt ut som tilleggssak. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 
Informasjon fra rådmannen pkt. 1-2, 95-98/08, 99-100/08, 101/08, 103/08, meldingssaker, 
informasjon fra rådmannen pkt. 3. 
 
 
Godkjent 27.11.08 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 
Underskrifter: 

_____________________             _____________________ 
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INFORMASJON FRA RÅDMANNEN 26.11.08 
 

1. Pensjon 
I forrige møte i formannskapet ble det stilt spørsmål om hvordan finanskrisen påvirket våre 
pensjonspremier. Bakgrunnen var oppslag i Kommunal Rapport om kommunale 
pensjonskasser som må kreve inn egenkapital.  
 
Ås kommune har avtale med tre pensjonsselskaper: Storebrand, KLP og Statens 
pensjonskasse. Det er Storebrand som er vår største leverandør av pensjon. Vi har krav på 
en garantert rente på våre pensjonsmidler rundt 3 prosent. Dersom selskapet ikke oppnår 
tilstrekkelig avkastning til å dekke den garanterte rente vil denne først dekkes opp av 
finansielle buffere, deretter av Storebrands egenkapital. Det er kun i kommunale 
pensjonskasser og KLP hvor det er en risiko for at man må betale inn egenkapital. Slik 
situasjonen har vært i finansmarkedene i år vil Storebrand neppe kunne tilføre avkastning 
utover den garanterte rente. Dette vil medføre større premieinnbetaling til neste år enn i en 
normalsituasjon. Dette sammen med at årets lønnsoppgjør først gir full effekt på 
premieinnbetalingen til neste år, gir en premie for Ås kommune på over 20 prosent i 2009.  

 
Ås kommune hadde pr. 31.12.07 over 30 mill. kroner i premiefond i Storebrand. I 
budsjettet er det lagt til grunn en premiesats på 12 prosent. Premieinnbetaling utover 12 
prosent skal belastes premiefondet. Neste års premieinnbetaling vil tære i betydelig grad på 
premiefondet, men det skal være tilstrekkelig med midler i fondet til å handtere denne 
situasjonen.  

 
2. Notat om trykkfeil i sak om handlingsprogram og budsjett. 

Det vil bli produsert et notat i forhold til to trykkfeil i HP (netto driftsresultat og Dyster 
Eldor) samt noen feil/uklarheter i tabellene for etatenes rammer i vedlegget. Dette er 
mindre trykkfeil som ikke anses å få noen betydning for formannskapets innstilling. 
 

3. Det er behov for drøfting med formannskapet om Åslund.  
Formannskapet fastsatte ekstraordinært møte 04.12.08 kl. 16.30. 

 
 

REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 26.11.08 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 26.11.08 
-orientering fra ordfører og eventuelt 

 
1. DnB NOR – klage på service ved filial Ås, jf. meldingssak 2 i formannskapet 12.11.08. 

Ordfører orienterte fra møtet 20.11.08, jf. referat, saknr. 08/254-3. Referatet kan fås ved 
henvendelse til kommunen. 
 

2. Kontaktmøte mellom formannskap og KS. Tilbakemelding om nye aktuelle møtedatoer er 
sendt med forslag om at 15.04.09 passer best for Ås fordi det er satt av som drøftingsmøte. 
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Utv.sak nr. 95/08  
HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2009 - 2012. BUDSJETT 2009.  
 
Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til handlingsprogram 2009-2012 og Økonomiplan 2009-2012 med 

budsjettkommentar vedtas. 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2009 vedtas.  

a)   Skattesatsene for 2009 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i 
statsbudsjettet for 2009. 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 2009.  

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

d)   Opptak av ordinært lån på kr. 24.280.000 foretas som et samlet serielån med en vektet 
gjennomsnittlig avdragstid på 36 år vedtas i henhold til investeringsprogrammet, jf. 
kap. 7.2 i handlingsprogram og økonomiplan. Det tas opp et rentefritt lån på kr. 
5.250.000 til skoleanlegg og kirke. 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 med 4 promille av 

takstverdien.  
 
Formannskapets behandling 26.11.2008: 
Notat av 21.11.08 "Rådmannens tilbakemelding på spørsmål fra partiene til Handlings-
program, økonomiplan og budsjett 2009 – 2012", ble sendt medlemmer av formannskap, 
kommunestyre og hovedutvalg fredag 21.11.08, jf. lnr 18710/08. 
 
Rådmannen orienterte om at det vil bli lagt frem et notat i forhold til to trykkfeil i 
handlingsprogrammet (netto driftsresultat og Dyster Eldor) samt noen feil/uklarheter i 
tabellene for etatenes rammer i vedlegget.  
 
Ivar Ekanger (A) fremmet følgende fellesforslag på vegne av A, FrP, Sp, SV, V og KrF: 
Se formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
Hanne Marit Gran (SV) fremmet følgende forslag: 
Prinsipalt: 
Eiendomsskatt innføres i Ås kommune fra 2010. Nødvendige takseringsarbeider utføres i 
2009. 
I 2009 finansieres en satsing på tiltak i skolen for unger med psykiske problemer og elever 
med rett til morsmålsundervisning, til sammen 3,5 mill kroner. Beløpet dekkes som reduksjon 
av overskudd og tas inn etter 2009 ved eiendomsskatt. 
 
Eiendomsskatt brukes for øvrig til å dekke rente- og avdragskostnader til nødvendige 
prosjekter i kommunen og for øvrig reduseres kommunens lån. Med bakgrunn i slik 
finansiering og tilgang til statlige ordninger for rentefrie lån iverksettes i 2010 følgende: 
Rehabilitering av gymnastikksaler og svømmehall ved Ås Ungdomsskole, rehabilitering av 
aktivitetsbygg ved Rustad Skole, paviljong 2 ved Åsgård skole, Kulturhuset. 
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Subsidiært: Følger saken til kommunestyret, se under. 
 
Votering: 
SV's prinsipale forslag ble nedstemt 8-1 (SV). 
Rådmannens innstilling med fellesforslagets endringer ble tiltrådt 7-2 (H) ved alternativ 
votering mot rådmannens innstilling. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
1. Forslag til handlingsprogram 2009-2012 og Økonomiplan 2009-2012 med 

budsjettkommentar vedtas.  
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2009 vedtas med de endringsforslag som 

fremgår av vedlegg 1.  
a)   Skattesatsene for 2009 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i 

statsbudsjettet for 2009. 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 2009.  

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

d)   Opptak av ordinært lån på kr. 24.280.000 foretas som et samlet serielån med en vektet 
gjennomsnittlig avdragstid på 36 år vedtas i henhold til investeringsprogrammet, jf. 
kap. 7.2 i handlingsprogram og økonomiplan. Det tas opp et rentefritt lån på kr. 
5.250.000 til skoleanlegg og kirke. Rådmannen gis fullmakt til å benytte 
mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil kr. 15.000.000. 

g) Ås kommune tar opp startlån på kr. 20.000.000. 
h) Det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk i Ås kommune med 4 promille av 

takstverdien.  
_____ 

 
 
SV's forslag som følger saken til kommunestyret: 
Subsidiært: 
1 og 2 blir verbaltillegg. Punkt 3 og 4 er innspill til fellesforslaget. 
Fellesforslaget med følgende tillegg: 

1. Til side 19, Friluftsliv mv, Tiltak i 2009, første kulepunkt (alternativ til nåværende) 
skal være: "- Lage plan for turstier i Ås kommune". 

2. Kommunen opparbeider en beredskap for å kunne møte utslag av den globale 
økonomiske situasjonen for å løse akutte sosiale og økonomiske problem som måtte 
komme og for aktivt å kunne utnytte statlige ordninger. 

3. Rehabilitering av gymnastikksaler og svømmehall ved Ås Ungdomsskole planlegges i 
2009 og bygges i 2010, finansieres ved rentefrie lån for skolerehabilitering. 
Kommunens totale låneportefølge økes ikke, e-verksfondet reduseres tilsvarende 
lånesummen ved å nedbetale andre lån. 

4. Fritidstilbudet for funksjonhemma barn må ikke reduseres. 
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Utv.sak nr. 96/08  
SLUTTRAPPORT - PROSJEKT BOSTEDSLØSE OG VANSKELIGSTILTE  
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 12.11.2008:    
Tilsvarer formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
Formannskapets behandling 26.11.2008: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 26.11.2008: 
1. Prosjektrapport boliger til bostedsløse, vanskeligstilte etc. tas til orientering.  
2. Tidligere vedtatt beløp til rehabilitering av Fjellveien flyttes til 2009 og benyttes til 

finansiering av boliger for bostedsløse og vanskeligstilte.  
 
 
  
Utv.sak nr. 97/08  
PLAN FOR BARNEHAGEUTBYGGING I ÅS KOMMUNE 2009-2012  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 12.11.2008: 
Tilsvarer formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
Formannskapets behandling 26.11.2008: 
Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende forslag om endring i rådmannens innstilling pkt. 2: 
"142 plasser" endres til "ca. 100 plasser" 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling:  
pkt. 1 ble enstemmig tiltrådt. 
pkt. 2 ble tiltrådt 8-1 (FrP) ved alternativ votering mot FrP's forslag. 
pkt. 3 og 4 ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 26.11.2008: 
1. Plan for barnehageutbygging 2009-2012 i Ås kommune godkjennes. 
2. Planene legges til grunn for prioriteringen av drifts og investeringstiltak i Handlings-

program og økonomiprogram i innværende planperiode. Planlegging og arbeid med en 
barnehage på Solberg starter slik at en barnehage med 142 plasser til barn over 3 år/71 barn 
under 3 år starter umiddelbart slik at den kan stå ferdig senest høsten 2011. 

3. Det gule huset ved Nordby skole benyttes som midlertidig barnehage før nye Solberg 
barnehage står klar. 

4. Togrenda barnehage vurderes i forhold til om at denne barnehagen skal erstattes av ny 
barnehage. Størrelsen på Solberg barnehage vurderes i denne forbindelse. 
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Utv.sak nr. 98/08  
REDUKSJON I FORELDREBETALING I PRIVATE BARNEHAGER I ÅS  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 12.11.2008: 
Tilsvarer formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
Formannskapets behandling 26.11.2008: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 26.11.2008: 
De private barnehagene i Ås kommune skal ha samme inntektsgraderte satser for oppholds-
betaling som de kommunale barnehagene. Ås kommune dekker reduksjon i foreldrebetalingen 
knyttet til innføring av inntektsgradert foreldrebetaling. 
 
  
Utv.sak nr. 99/08  
SKYSS FRA SFO - RUSTADTUNET OG FOLLO BARNE- OG UNGDOMSSKOLE  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 12.11.2008: 
Elever, som ut fra en sakkyndig vurdering får sitt opplæringstilbud utenfor nærmiljøskolen, får 
ikke dekket utgifter til skyss fra SFO. Vedtaket begrunnes med at skyss til og fra SFO ikke er 
en lovpålagt plikt for kommunen. 
 
Formannskapets behandling 26.11.2008: 
Gro Haug (H) fremmet følgende alternative forslag til hovedutvalgets innstilling: 
Det foreslås at sak 99/08 føres i Hovedutvalg for helse og sosial og tas ut budsjettmessig fra 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Søknad om tildeling behandles individuelt. 
 
Johan Alnes (A) fremmet følgende alternative forslag til hovedutvalgets innstilling: 
Skyssutgifter fra SFO Rustadtunet og Follo barne- og ungdomsskole inndekkes i budsjettet 
med kr 80.000. 
 
Votering: Ap's forslag ble tiltrådt 7-2 (H) ved alternativ votering mot H's forslag. 
 
Formannskapets innstilling 26.11.2008: 
Skyssutgifter fra SFO Rustadtunet og Follo barne- og ungdomsskole inndekkes i budsjettet 
med kr 80.000. 
 
  
Utv.sak nr. 100/08  
FLYKTNINGEGUIDE  
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 12.11.2008: 
Det etableres en lokal ordning med frivillige guider for flyktninger. Formålet er å styrke 
integreringsarbeidet i kommunen. Ordningen organiseres som følger: 

1. Koordinatoransvaret plasseres hos flyktningtjenesten/ Voksenopplæringssenteret 
2. Informasjonsmateriell på norsk og for aktuelle flyktninggrupper utarbeides. 
3. Frivillighetssentralen får hovedansvar for å rekruttere guider 
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4. Det gjennomføres forberedende kurs for guider ved Voksenopplæringssenteret 
5. Kr. 50.000,- overføres årlig til flyktningtjenestens budsjett i perioden 2009 – 2011 
6. Ordningen evalueres høsten 2011 

 
Formannskapets behandling 26.11.2008: 
Rådmannen anmodet om at pkt. 3 omgjøres slik at det lyder:  
Hovedansvar for å rekruttere guider vurderes av rådmannen. 
 
Votering:  
Hovedutvalgets innstilling med rådmannens endringsanmodning ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 26.11.2008: 
Det etableres en lokal ordning med frivillige guider for flyktninger. Formålet er å styrke 
integreringsarbeidet i kommunen. Ordningen organiseres som følger: 

1. Koordinatoransvaret plasseres hos flyktningtjenesten/ Voksenopplæringssenteret 
2. Informasjonsmateriell på norsk og for aktuelle flyktninggrupper utarbeides. 
3. Hovedansvar for å rekruttere guider vurderes av rådmannen.  
4. Det gjennomføres forberedende kurs for guider ved Voksenopplæringssenteret 
5. Kr. 50.000,- overføres årlig til flyktningtjenestens budsjett i perioden 2009 – 2011 
6. Ordningen evalueres høsten 2011 

 
 
  
Utv.sak nr. 101/08  
AVSKRIVING AV KONSTATERTE TAP  
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Formannskapets behandling 26.11.2008: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 26.11.2008:                           
Følgende skyldige beløp for husleie, barnehage og sosiallån på totalt kr. _______* må regnes 
som tapt og bør slettes. (Beløpene dekkes gjennom fond.) 
 

* Unntatt offentlighet, jf. Offl § 6 nr. 2a 

  
Utv.sak nr. 102/08  
NYTT FORSLAG TIL ORGANISERING AV FOLLO POLITIDISTRIKT - HØRING 
 
Rådmannens alternative innstillinger: 
1. Ås kommune slutter seg til styringsgruppens konklusjon av 26.9.2008 hvor det forutsettes 

at Follo organiseres som en geografisk driftsenhet og at politistasjonen legges til Ski. Det 
vises for øvrig til protokollen. 

Alternativt: 
2. Ås kommune fastholder sin uttalelse slik den ble vedtatt i formannskapsmøte 13.2.2008, 

hvor det understrekes at det er viktig for lokalmiljøet å beholde et lensmannskontor i Ås 
sentrum og at det er helt nødvendig med en lokal politienhet i kommunen. Det vises for 
øvrig til vedtaket 13.2.2008. 
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Formannskapets behandling 26.11.2008: 
Morten Lillemo (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag til alternativ 2 i rådmannens 
innstilling: 
Ås kommune vil i forbindelse med forslaget til ny organisering av Follo politidistrikt slik det 
fremgår av den utvidede styringsgruppens rapport av 26.09.2008 understreke følgende: 
1. Lokalsamfunnet er avhengig av et velfungerende og lokalt forankret politi som har 

tilstrekkelige ressurser til å utføre sine oppgaver. 
2. Gjeldende ressursfordelingsmodell som medfører at Follo politidistrikt ikke blir tilført 

tilstrekkelige ressurser i forhold til andre politidistrikt med samme innbyggertall og 
tilsvarende kriminalitetsbilde må revideres. 

3. Vi er positive til at politiet ser på andre modeller som kan gjøre politiets arbeid mer 
effektivt enn i dag, men det grunnleggende problemet med underfinansiering av Follo 
politidistrikt løses ikke ved å legge ned lokale lensmannskontor. 

4. Vi er bekymret for at den foreslåtte sentraliseringen med én politistasjon i Ski vil medføre 
at større kostnader og ulemper lempes over på innbyggerne, og etterlyser derfor en bredere 
analyse av gevinstene ved omorganiseringen der også samfunnskostnadene medregnes.  

5. For at den lokale politiressursen som er skissert i den nye organisasjonsmodellen skal 
kunne aksepteres som erstatning for dagens lensmannskontor er det helt nødvendig at 
politidistriktet tilføres ekstra ressurser slik at lokalt tilstedeværende politi kan sikres 
innenfor normale åpningstider alle arbeidsdager i uka. 

 
Ivar Ekanger (A) fremmet følgende tilleggsforslag til alternativ 1 i rådmannens innstilling: 
1. Tilsvarer rådmannens alternativ 1. 
2. Ås kommune forutsetter samtidig at Follo Politidistrikt får økte budsjettrammer slik at 

politidistriktet både kan øke tilstedeværelsen i hele området og samtidig sikre lokal 
politiassistanse i hver enkelt kommune, jf. styringsgruppens konklusjon. 

3. Ås kommune forutsetter at ordningen evalueres slik styringsgruppen foreslår. 
 
Votering: 
Alternativ 2 i rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra KrF,  
ble vedtatt 5-4(2A, FrP og V). 
 
Formannskapets vedtak 26.11.2008: 
Ås kommune fastholder sin uttalelse slik den ble vedtatt i formannskapsmøte 13.2.2008 med 
følgende begrunnelse: 
 
Ås kommune vil i forbindelse med forslaget til ny organisering av Follo politidistrikt slik det 
fremgår av den utvidede styringsgruppens rapport av 26.09.2008 understreke følgende: 
1. Lokalsamfunnet er avhengig av et velfungerende og lokalt forankret politi som har 

tilstrekkelige ressurser til å utføre sine oppgaver. 
2. Gjeldende ressursfordelingsmodell som medfører at Follo politidistrikt ikke blir tilført 

tilstrekkelige ressurser i forhold til andre politidistrikt med samme innbyggertall og 
tilsvarende kriminalitetsbilde må revideres. 

3. Vi er positive til at politiet ser på andre modeller som kan gjøre politiets arbeid mer 
effektivt enn i dag, men det grunnleggende problemet med underfinansiering av Follo 
politidistrikt løses ikke ved å legge ned lokale lensmannskontor. 
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4. Vi er bekymret for at den foreslåtte sentraliseringen med én politistasjon i Ski vil medføre 
at større kostnader og ulemper lempes over på innbyggerne, og etterlyser derfor en bredere 
analyse av gevinstene ved omorganiseringen der også samfunnskostnadene medregnes.  

5. For at den lokale politiressursen som er skissert i den nye organisasjonsmodellen skal 
kunne aksepteres som erstatning for dagens lensmannskontor er det helt nødvendig at 
politidistriktet tilføres ekstra ressurser slik at lokalt tilstedeværende politi kan sikres 
innenfor normale åpningstider alle arbeidsdager i uka. 

 
 
  
Utv.sak nr. 103/08  
GAVE I ANLEDNING AV UMB'S 150 ÅRSJUBILEUM  
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Formannskapets behandling 26.11.2008: 
Saken var sendt ut som tilleggssak på e-post samme dag. 
 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 26.11.2008: 
1. Ås kommune gir en gave til Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på              

kr. 50.000,- i anledning av 150 års jubileet.   
2. Beløpet belastes konto 149090.1100.100 Øvrige bevilgninger. 
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VEDLEGG TIL F-SAK 95/08, 26.11.08, 
formannskapets innstilling i sak om Handlingsprogram med økonomiplan 2009–2012. Budsjett 2009. 
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