
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 27.02.2008 
 
FRA SAKSNR:  17/08 FRA KL: 16.30 
TIL SAKSNR: 24/08 TIL KL: 19.05 
 
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:  
FrP: Torill Horgen (sak 21/08)  
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Per A. Kierulf, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud, teknisk sjef Arnt Øybekk,  
oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, helse- og sosialsjef Berith Trobe Dahlgren,  
økonomisjef Mikal Johansen, service- og kommunikasjonssjef Thora Bakka og 
og plan- og miljøvernrådgiver Solveig Viste. 
 
Diverse merknader:  
Torill Horgen (FrP) tiltrådte som vara for Gro Haug (H) i F-sak 21/08 etter formannskapets 
vedtak i samsvar med forvaltningsloven § 8, 2. ledd. Gro Haug ble ansett som inhabil fordi 
hun deltok i hovedutvalgets behandling av samme sak, sml. kommuneloven § 40 nr. 3 c.   
 
Til dagsorden, sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 
Informasjon fra rådmannen pkt. 1-6, sakene 17–21/08, 23-24/08, 22/08, informasjon fra 
rådmannen pkt. 7.   
Dørene ble lukket i hht. kommuneloven § 31 nr. 1 og 3 fra og med sak 21/08. 
 
 
Godkjent 28.02.08 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 
Underskrifter: 

_____________________             _____________________ 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
17/08 08/433  
PROSESSBESKRIVELSE AV INNSPARINGSTILTAK  
 
18/08 08/393  
PROSJEKTPLAN - KLIMA OG ENERGIPLAN FOR ÅS KOMMUNE  
 
19/08 08/306  
OMLEGGING AV HOVEDLEDNING FOR VANN VED RIISJORDET  
FINANSIERING 
 
20/08 08/309  
OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE - BRUK AV MIDLER FRA 2007  
 
21/08 07/2478 (Offl§5a/Fvl§13) 
FASTLEGEHJEMMEL - NORDBYOMRÅDET  
 
22/08 07/2371 (Offl§5a/Fvl§13) 
KLAGE PÅ SKYSS  
 
23/08 08/437 (Offl§5a/Fvl§13) 
KLAGE PÅ VEDTAK OG TILDELING AV TILSKUDD FOR BARN MED NEDSATT 
FUNKSJONSEVNE - RUSTADPORTEN BARNEHAGE 
 
24/08 08/438 (Offl§5a/Fvl§13) 
KLAGE PÅ VEDTAK OG TILDELING AV TILSKUDD FOR BARN MED NEDSATT 
FUNKSJONSEVNE - MOERLIA BARNEHAGE 
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ORIENTERING FRA RÅDMANNEN 27.02.08 
 

1. Regnskap 2007 etter KOSTRA-rapportering v/økonomisjef Mikal Johansen. 
 
2. NAV-kontor tas opp for lukkede dører til slutt i møtet, se pkt. 7. 
 
3. Nemko gjennomførte ekstern revisjon av Ås kommunes kvalitetssystem 26. og 27.02.08. 

Det ble ikke funnet avvik, systemet ble godkjent. 
 
4. Kulturhuset. Det vil bli lagt frem sak vedr. kjøkken, betjening, ventilasjon og brann-

tekniske løsninger. 
 
5. Brannstasjon – status. 
 
6. Fylkesmannen kommer på tilsyn til helse- og sosialetaten 28, 29 og 30.04.08. 
 
7. For lukkede dører orienterte rådmannen om forhandlinger vedr. leie av lokaler til NAV-

kontor. Formannskapet ga enstemmig rådmannen fullmakt til å inngå intensjonsavtale. 
 
 

REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 27.02.08 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
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Utv.sak nr. 17/08  
PROSESSBESKRIVELSE AV INNSPARINGSTILTAK  
 
Rådmannens innstilling: 
Det settes i gang et arbeid for å oppnå innsparinger i henhold til vedlagt prosjektplan.  
 
Formannskapets behandling 27.02.2008: 
Det ble gjort oppmerksom på en trykkfeil i saksfremlegget:  
Kommunestyrets behandling blir 11.06.08. 
 
Ivar Ekanger (A) fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling: 
”vedlagt prosjektplan” endres til ”kommunestyrets budsjettvedtak 12.12.07”. 
 
Votering:  
Rådmannens innstilling med Ap’s endringsforslag ble enstemmig vedtatt ved alternativ 
votering mot rådmannens innstilling. 
 
Formannskapets vedtak 27.02.2008: 
Det settes i gang et arbeid for å oppnå innsparinger i henhold til kommunestyrets budsjett-
vedtak 12.12.07. 
 
  
Utv.sak nr. 18/08  
PROSJEKTPLAN - KLIMA OG ENERGIPLAN FOR ÅS KOMMUNE  
 
Rådmannens innstilling: 
1. Prosjektplan datert 14.02.08 legges til grunn for arbeidet med en Klima- og energiplan for 

Ås kommune.  
2. Formannskapet utpeker 2 politiske representanter til prosjektgruppa.  
 
Formannskapets behandling 27.02.2008: 
Det ble fremmet forslag om følgende representanter til prosjektgruppa: 

• Ivar Ekanger (A), foreslått av Johan Alnes (A) 
• Marianne Røed (Sp), forelått av Eli Kolstad (A) 
• Dag Guttormsen (H), forelått av Egil Ørbeck (H) 
• Torill Horgen (FrP), foreslått av Arne Hillestad (FrP) 
• Ivar Magne Sæveraas (V), foreslått av Jorunn Nakken (V) 
• Kristine Lien Skog, foreslått av Hanne Marit Gran (SV) 
• Morten Lillemo (KrF), foreslått av ordfører. 

 
Formannskapet ble enige om følgende fellesforslag: Behandlingen forsetter på neste møte. 
 
Votering: Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 27.02.2008: 
Behandlingen fortsetter på neste møte. 
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Utv.sak nr. 19/08  
OMLEGGING AV HOVEDLEDNING FOR VANN VED RIISJORDET 
FINANSIERING 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 14.02.2008:      
Tilsvarer formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
Formannskapets behandling 27.02.2008: 
Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende endringsforslag til hovedutvalgets innstilling pkt. 1: 
Omleggingen skal følge billigste trase. 
 
Votering:  
Hovedutvalgets innstilling ble tiltrådt 8-1 (FrP), ved alternativ votering mot FrP’s forslag.. 
 
Formannskapets innstilling 27.02.2008: 
1. Omlegging av hovedvannledning ved Riisjordet foretas i løpet av 1.halvår 2008 i trase    
    som vist på oversiktskart datert 02.01.2008. 
2. Utgifter til omlegging – inntil 3,0 mill.kr – finansieres med bruk av fondsmidler på   
    vannsektoren. 
 
  
Utv.sak nr. 20/08  
OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE - BRUK AV MIDLER FRA 2007  
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 13.02.2008: 
Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Formannskapets behandling 27.02.2008: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 27.02.2008: 
1. Det avsettes kr. 460.000 av de øremerkede midler i 2007 - psykisk helse, for tilrettelegging 

av en personalenhet i Tunveien 1. 
2. Det tas forbehold om at det foreløpige regnskapet er korrekt. 
 
  
Utv.sak nr. 21/08 (Offl§5a/Fvl§13) 
FASTLEGEHJEMMEL - NORDBYOMRÅDET  
 
Saksopplysning til formannskapet: 
Se Hovedutvalg for helse og sosials behandling 13.02.2008 under vedr. mindretallsanke. 
Evt. krav om lovlighetskontroll i hht. kommuneloven (Kl) § 59 og Ås kommunes reglementer 
pkt. 9.1, kan fremmes av tre av kommunestyrets medlemmer innen tre uker etter 
formannskapets vedtak. I så fall må saken fremlegges for formannskapet på nytt før den sendes 
til fylkesmannen.  
En fremsatt lovlighetsklage innebærer som hovedregel ingen utsettelse med iverksettelsen. 
Slik utsettelse kan imidlertid fastsettes av det organ som har fattet vedtaket eller overordnet 
kommunale organ eller vedkommende statlige myndighet. 
Se også vedlagte notat av 25.02.08 fra rådmannen, lnr. 2886/08. 
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Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 13.02.2008 – mindretallsanket til formannskapet: 
1. Ås kommune tilbyr hjemmelen til lege Christos Glavas. 
2. Hvis vedkommende takker nei gjennomføres nytt intervju med søker 12 og det innhentes 

referanser på søker 2. 
 
Formannskapets behandling 27.02.2008: 
Saken ble behandlet for lukkede dører i hht. kommunelovens § 31 nr. 1 og 3. 
 
Formannskapet ble enige om å sende saken over til fylkesmannen til avgjørelse på bakgrunn 
av hovedutvalgets vedtak. 
 
Votering: Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 27.02.2008: 
Saken sendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus til avgjørelse på bakgrunn av Hovedutvalg for 
helse og sosials vedtak 13.02.2008. 
 
  
Utv.sak nr. 22/08 (Offl§5a/Fvl§13) 
KLAGE PÅ SKYSS  
 
Rådmannens innstilling - ny behandling: 
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.  
 
Formannskapets behandling 27.02.2008: 
Saken ble behandlet for lukkede dører i hht. kommunelovens § 31 nr. 1. 
 
Ordfører foreslo at saken utsettes til neste formannskapsmøte. 
 
Votering: Ordførers utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 27.02.2008: 
Saken utsettes til neste formannskapsmøte som er 12.03.08. 
 
  
Utv.sak nr. 23/08 (Offl§5a/Fvl§13) 
KLAGE PÅ VEDTAK OG TILDELING AV TILSKUDD FOR BARN MED NEDSATT 
FUNKSJONSEVNE - RUSTADPORTEN BARNEHAGE 
 
Rådmannens innstilling: 
Formannskapet opprettholder vedtaket om tildeling av kr 139.148 i tilskudd til tiltak for barn 
med nedsatt funksjonsevne våren 2008 i Rustadporten barnehage da det ikke finnes midler på 
det ordinære budsjettet til å øke tilskuddet til denne barnehagen. 
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Formannskapets behandling 27.02.2008: 
Saken ble behandlet for lukkede dører i hht. kommunelovens § 31 nr. 1. 
 
Johan Alnes (A) fremmet følgende forslag som tillegg til rådmannens innstilling: 
2. Formannskapet vedtar imidlertid at budsjettpost for tilskudd til funksjonshemmede barn i 

barnehagene økes med kr 500.000 og ber om at ny fordeling for første halvår 2008 foretas 
så raskt som mulig. 

3. Beløpet belastes konto 181000.2070.201 Statstilskudd. 
4. Vedtaket fattes etter § 13 i kommuneloven da saken haster. 
 
Votering: Rådmannens innstilling med Ap’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 27.02.2008: 
1. Formannskapet opprettholder vedtaket om tildeling av kr 139.148 i tilskudd til tiltak for 

barn med nedsatt funksjonsevne våren 2008 i Rustadporten barnehage da det ikke finnes 
midler på det ordinære budsjettet til å øke tilskuddet til denne barnehagen. 

2. Formannskapet vedtar imidlertid at budsjettpost for tilskudd til funksjonshemmede barn i 
barnehagene økes med kr 500.000 og ber om at ny fordeling for første halvår 2008 foretas 
så raskt som mulig. 

3. Beløpet belastes konto 181000.2070.201 Statstilskudd. 
4. Vedtaket fattes etter § 13 i kommuneloven da saken haster. 
 
 
Utv.sak nr. 24/08 (Offl§5a/Fvl§13) 
KLAGE PÅ VEDTAK OG TILDELING AV TILSKUDD FOR BARN MED NEDSATT 
FUNKSJONSEVNE - MOERLIA BARNEHAGE 
 
Rådmannens innstilling: 
Formannskapet opprettholder vedtaket om tildeling av kr.104.000 i tilskudd til barn med 
nedsatt funksjonsevne i Moerlia barnehage våren 2008 da det ikke finnes midler på det 
ordinære budsjettet til å øke tilskuddet til denne barnehagen. 
 
Formannskapets behandling 27.02.2008: 
Saken ble behandlet for lukkede dører i hht. kommunelovens § 31 nr. 1. 
 
Johan Alnes (A) fremmet følgende forslag som tillegg til rådmannens innstilling: 
2. Formannskapet viser til bevillingsvedtak i F-sak 23/08 pkt. 2 – 4. 
 
Votering: Rådmannens innstilling med Ap’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 27.02.2008: 
1. Formannskapet opprettholder vedtaket om tildeling av kr.104.000 i tilskudd til barn med 

nedsatt funksjonsevne i Moerlia barnehage våren 2008 da det ikke finnes midler på det 
ordinære budsjettet til å øke tilskuddet til denne barnehagen. 

2. Formannskapet viser til bevillingsvedtak i F-sak 23/08 pkt. 2 – 4. 
 
 
  


