
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 

 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 01.04.2009 
 

FRA SAKSNR:  18/09 FRA KL: 16.30 

TIL SAKSNR: 21/09 TIL KL: 18.10 

 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 

 
Møtende medlemmer:  

A:       Johan Alnes, Ivar Ekanger, Eli Kolstad  
H:       Egil Ørbeck, Gro Haug 
FrP: Arne Hillestad 
Sp:  Marianne Røed  
SV:  Hanne Marit Gran 
V:  Jorunn Nakken 
 

Møtende varamedlemmer:  

 

Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Per A. Kierulf, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, fung. oppvekst- og kultursjef Arne 
Hågensen, teknisk sjef Arnt Øybekk, plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud, 
service- og kommunikasjonssjef Thora Bakka og økonomisjef Mikal Johansen. 
 

Diverse merknader:  
 
 

 

Godkjent 02.04.2009 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 
Underskrifter: 

_____________________             _____________________ 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
18/09 09/697  
OVERGREPSMOTTAK  
 
19/09 09/698  
LEIE AV BYGG I MYRVEIEN 16  
 
20/09 09/384  
GJENNOMGANG AV FINANSSTRATEGI - NY BEHANDLING  
 
21/09 08/2291  
ÅS KOMMUNES REGLEMENTER - REVIDERING 2009  
 

 
INFORMASJON FRA RÅDMANNEN 01.04.2009 

 
1. Heia sykehjem vurderes for bruk som asylmottak med 50 plasser dersom UDI 

ikke får tiltrekkelig plasser ellers. Dersom dette blir aktuelt fremmes sak til 
formannskapet. 

 
2. Regnskap leveres revisor 03.04.2009. Rådmannen orienterte om spesielle forhold 

som forårsaket forsinket levering. 
 
 

REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 01.04.2009 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
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MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 01.04.2009 
-orientering fra ordfører og eventuelt 

 
1. Arne Hillestad (FrP) minnet om mulighet for fasadeendringer i Kulturhuset,  

jf. K-sak 19/09 pkt. 1, og viste til brev av 23.03.1992 fra arkitekt Bjart Mohr. 
 
2. Formannskapets drøftingsmøte15. april holdes på Moer sykehjem, 1. etg.  

KrF inviteres til å delta. Dagsorden: Kontaktmøte mellom formannskap og KS. 
Orientering fra og dialog med politiet. Eventuelt. Innkalling vil bli sendt på e-post, 
publiseres på internett, legges i hyllene, til bibliotek og servicetorg.  
Ordfører og rådmann deltar i kontaktmøte med ordførere og rådmenn hos 
fylkesordfører tidligere samme dag, noe som kan føre til at de kommer forsinket. 

 
3. Follokonferansen holdes onsdag 22. april kl. 11.00 – 18.00 med påfølgende 

middag. Formannskapets medlemmer og rådmann er invitert. Påmelding ved 
Vibeke Berggård. 

 
4. Prøvekjøring av hydrogenbil. Kommunen har fått invitasjon til prøvekjøring hos 

Mazda, Lienga 2, onsdag 15. april kl. 11.00. 
 
5. Ås kommunes ISO-sertifikat er fornyet. 
 
6. Frivillighetssentralen minner om forestillingsforedraget "Fremtida finnes i en 

krusedull!!" torsdag 2. april kl. 18.30 – 20.00 på Ski kino. Les mer på 
www.begeistringsetaten.no 

 
7. Egil Ørbeck (H) ønsker en prinsippdebatt om videoovervåkning av Ås sentrum. 
 
8. Arendalskonferansen "Sprenge grenser" holdes 8. – 10.06.2009. Påmeldingsfrist 

er 15.05.2009. www.arendalskonferansen.no 
 
9. Hanne Marit Gran (SV) ønsker status for Kretsløp Follo, dvs. kildesortering 

v/FolloReN. 
 
10. Gro Haug (H) etterlyser byggeregnskapet for Tunveien barnehage. 
 
11. Arne Hillestad (FrP) ba rådmannen minne ansatte som benytter tjenestebiler om 

at trafikkreglene må overholdes. 
 
12. Vennskapskommunebesøk i Ås 25. - 26. juni 2009. Invitasjon er sendt til Holbæk, 

Ljungby og Paimio kommuner, jf. lnr. 5284/09. Formannskapets medlemmer bør 
delta. 

 
13. Leasingordning. Eli Kolstad og Ivar Ekanger (A) ønsker at inngåelse av store nye 

avtaler avventes til formannskapet har vurdert ordningen. 



Side 4 av 5 

 

Utv.sak nr. 18/09  

OVERGREPSMOTTAK  

 

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 18.03.2009:  
Tilsvarer formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 

Formannskapets behandling 01.04.2009: 
Gro Haug (H) fremmet forslag om følgende tilleggspunkt til hovedutvalgets innstilling: 
Ås kommune mener prinsipielt at dette er et spesialisthelsetjenestetilbud. 
 
Votering:  
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
H's tilleggsforslag ble nedstemt 6-3 (2H, SV). 
 

Formannskapets innstilling 01.04.2009: 
1. Ås kommune inngår avtale med Oslo kommune om overgrepsmottak for seksuelle 

overgrep. 
2. Det bevilges inntil kr.150.000,- til tjenesten for 2009. Dette belastes 

tilleggsbevillingskontoen, og budsjettreguleres 1. tertial 2009. 
3. Det forutsettes at det arbeides videre med å avklare usikkerhet som synes å 

eksistere om dette er en tjenesten som kommunehelsetjenesten eller 
spesialisthelsetjenesten skal ha ansvar for. 

 

 

  

Utv.sak nr. 19/09  
LEIE AV BYGG I MYRVEIEN 16  
 
Saken ble lagt frem for formannskapet på nytt i samsvar med pkt. 2 i formannskapets 
innstilling 18.03.2009.  
 
Formannskapets innstilling 18.03.2009: 
1. Ås kommune går i forhandlinger med Myrveien 16 AS om leie av bygget på 

eiendommen gnr 61 bnr 250. 
2. Resultatet av forhandlingene legges fram for formannskapet og kommunestyret. 
 
Formannskapets behandling 01.04.2009: 
Formannskapet drøftet seg frem til et fellesforslag som ny innstilling til 
kommunestyret. 
 
Votering: Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt.  
 

Formannskapets innstilling 01.04.2009: 

1. Ordfører får fullmakt til å inngå avtale med Myrveien 16 AS som sikrer kommunen 
tilgang til bygget ved leie med kjøpsrett.  

2. Saken fremmes for formannskap og kommunestyre når vilkår og forutsetninger, 
herunder takst, for evt. kjøp er klarlagt. 
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Utv.sak nr. 20/09  
GJENNOMGANG AV FINANSSTRATEGI - NY BEHANDLING  
 
Ordfører tok opp saken til ny behandling på bakgrunn av status SFE-midler pr. 
28.02.09.  Formannskapets vedtak 04.03.2009: 
1. Ås kommune fortsetter inntil videre med sine nåværende plasseringer i aksjer og 

rentepapirer.  
2. Penger til ekstern konsulent til vurdering av finansstrategien imøtekommes ikke. 
 
Formannskapets behandling 01.04.2009: 
Marianne Røed (Sp) fremmet rådmannens innstilling av 04.02.2009: 
1. Ås kommune fortsetter inntil videre med sine nåværende plasseringer i aksjer og 

rentepapirer.  
2. Ny vurdering foretas når gjennomgang av finansstrategi er foretatt.  
3. Rådmannen får fullmakt til å bruke konsulent på inntil 100.000 kroner ved 

vurdering av finansstrategien. Konsulentutgift på 100.000 kroner budsjetteres på 
konto: 127000.9210.120. 

 
Votering: 
Sp's forslag ble nedstemt 8-1 (Sp). 
Formannskapets vedtak pkt. 1 ble enstemmig opprettholdt. 
 
Formannskapets vedtak 01.04.2009: 
Ås kommune fortsetter inntil videre med sine nåværende plasseringer i aksjer og 
rentepapirer.  
 

 

 

Utv.sak nr. 21/09  
ÅS KOMMUNES REGLEMENTER - REVIDERING 2009  
 
 
Rådmannens innstilling: 
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1, sendes på høring til 
hovedutvalg, administrasjonsutvalg, eldreråd og råd for funksjonshemmede. 
 
Formannskapets behandling 01.04.2009: 
Formannskapet ble enige om å sette en høringsfrist på ca. 2 måneder. 
 
Votering: Rådmannens innstilling med høringsfrist ble enstemmig vedtatt. 
 

Formannskapets vedtak 01.04.2009: 
1. Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1, sendes på høring 

til hovedutvalg, administrasjonsutvalg, eldreråd og råd for funksjonshemmede. 
2. Høringsfrist settes til 15. mai med mulighet til forlengelse til 1. juni 2009. 
 

 


