
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 12.03.2008 
 
FRA SAKSNR:  25/08 FRA KL: 16.30 
TIL SAKSNR: 28/08 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:  
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Per A. Kierulf, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud, oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad,  
helse- og sosialsjef Berith Trobe Dahlgren, teknisk sjef Arnt Øybekk,  
økonomisjef Mikal Johansen, plan- og miljøvernrådgiver Solveig Viste  
og fagkonsulent Vigdis Bangen. 
 
Diverse merknader:  
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 
Informasjon fra rådmannen pkt. 1 – 5, sakene 25 – 27/08, meldingssaker 1 – 6 før  
dørene ble lukket i hht. kommuneloven § 31 nr. 1 for behandling av sak 28/08. 
Informasjon fra rådmannen pkt. 6 og meldingssakene 7 - 8 ble behandlet til slutt. 
 
Følgende forlot møtet for å gå på møte i Hovedutvalg for helse og sosial på Moer kl. 19.00: 
Helse- og sosialsjef Berith Trobe Dahlgren gikk etter behandling av sak 26/08, kl. 18.40. 
Gro Haug (H) forlot møtet etter behandling av sak 28/08. 
 
 
Godkjent 14.03.08 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 
Underskrifter: 

_____________________             _____________________ 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
25/08 08/393  
PROSJEKTPLAN – KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR ÅS KOMMUNE  
 
26/08 08/276  
UTTALELSE TIL RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTRE  
 
27/08 08/533  
OPPRETTELSE AV MIDLERTIDIGE STILLINGER PÅ  
NORDBYTUN  UNGDOMSSKOLE 
 
28/08 07/2371 (Offl§5a/Fvl§13) 
KLAGE PÅ SKYSS  
 
 

ORIENTERING FRA RÅDMANNEN 12.03.08 
 

1.  BARNEHAGER I ÅS, jf. notat av 12.03.08 jnr. 08/646 lnr. 4056/08. Notat ble delt ut i 
møtet. Orientering om barnehagesituasjonen ble gitt av oppvekst- og kultursjef Ellen 
Benestad og teknisk sjef Arnt Øybekk. Rådmannen vil komme tilbake med sak om 
permanente løsninger. 
 
Formannskapets behandling:   
Formannskapet ga enstemmig rådmannen fullmakt til å utlyse stillinger og til å igangsette 
arbeidet på Moer og nødvendige forberedelser/igangsetting på Togrenda for å bedre 
barnehagesituasjonen. 

 
2.  UTOMHUSPLAN FOR ÅS SENTRUM inngår i sak om Plan for utearealer i Ås sentrum 

som legges frem for HTM antagelig i april. 
 
3.  EIERSKAPSMELDING FOR ÅS KOMMUNE, jf. notat av 04.03.08 08/548-1.  

Partiene bes komme med innspill innen 23.04.08 til rådmannen. Rådmannen vil deretter 
sende ut en omarbeidet utgave på høring. 

 
4.  FORVALTNINGSREVISJON AV VAR-OMRÅDET I KOMMUNEN – OPPFØLGING 

AV VEDTAK, jf. notat av 29.02.08 07/1061, lnr. 3265/08. Egil Ørbeck (H) delte ut notat 
med kommentarer og spørsmål. Saken drøftes i neste formannskapsmøte. 

 
5.  AD HOCUTVALG – ORIENTERINGSSAK, jf. Ivar Ekangers (A) forslag i formannskapet 

31.10.07, meldingssak 2. Jf. notat av 04.03.08 08/556-1. Formannskapet tok notatet til 
orientering. 

 
6.  NAV-lokaler i Moerveien. Rådmannen orienterte om status og om kontraktsmøte 13.03.08. 
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REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 12.03.08 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 12.03.08 
-orientering fra ordfører og eventuelt 

 
1. Orientering fra og dialog med politiet holdes på neste formannskapsmøte 09.04.08 i tråd 

med årlig tradisjon. Ordfører delte ut Ås lensmannskontors resultatskjema for 2007. 
 
2. Follorådets helsekonferanse holdes 13.03.08 på Sunnaas sykehus. Følgende deltar: 

Johan Alnes, Egil Ørbeck, Arne Hillestad, Gro Haug, Marianne Røed, Anne Odenmarck, 
Torill Horgen, Per A. Kierulf og Berith Trobe Dahlgren. 

 
3. Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersøvassdraget, Anita Borge tiltrer som 

prosjektleder 01.05.08. 
 
4. Egil Ørbeck (H) ønsket orientering om hva som inngår i ”verk og bruk” i forbindelse med 

eiendomsskatt og orientering fra Storebrand om budsjettoverskridelser. 
 
5. Gro Haug (H) tok opp feil på Doffin-basen vedr. utlysning av anbud for salg av Åslund. 

Rådmannen orienterte om hvordan det ble håndtert, jf. e-post. 
 
6. Marianne Røed (Sp) ønsket orientering om helsestasjonen på Nordby. 
 
7. Fastlegehjemmel – Nordbyområdet, ref. formannskapets vedtak i F-sak 21/08, 27.02.08, 

der formannskapet vedtok å sende saken til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Ordfører 
viste til rådmannens notat av 05.03.08, lnr. 3544/08 der det bl.a. fremgår at saken ikke kan 
sendes fylkesmannen for vedtak.  
Formannskapet vedtok enstemmig å sende saken tilbake til Hovedutvalg for helse og sosial 
for ny behandling. Gro Haug (H) ba om at all dokumentasjon, herunder brev av 21.02.08 
lnr. 2961/08 fra klager, og evt. korrigeringer må følge med. 

 
8. Nordbytun ungdomsskole er ikke ferdig, sak om oppfølging vil bli lagt frem på neste møte. 
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Utv.sak nr. 25/08  
PROSJEKTPLAN - KLIMA OG ENERGIPLAN FOR ÅS KOMMUNE  
 
Rådmannens innstilling 20.02.08: 
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 12.03.2008: 
Ivar Ekanger (A) fremmet følgende alternative forslag (med støtte fra FrP) til rådmannens 
innstilling: Tilsvarer formannskapets vedtak.  
 
Jorunn Nakken (V) fremmet følgende forslag som tillegg til rådmannens innstilling pkt. 1: 
1. Arbeidet ledes av ei prosjektgruppe: 

• Solveig Viste, prosjektleder 
• Arnt Øybekk, teknisk sjef 
• Svein Skøyen, landbrukssjef 
• UMB, to fagpersoner 
• Marianne Røed, varaordfører 

2. Formannskapet og KrF er styringsgruppe og har jevnlige møter med prosjektgruppa i løpet 
av prosessen. 

 
Votering:  
V’s forslag ble nedstemt 6-3(2H, V). 
Ap’s forslag ble vedtatt 8-1 (V). 
 
Formannskapets vedtak 12.03.2008: 
1. Det opprettes et klima- og energipolitisk forum i Ås kommune som skal ivareta politisk 

ledelse av arbeidet med kommunens klima- og energiprosjekt. Gruppen ledes av 
varaordfører Marianne Røed og alle partier i kommunestyret inviteres til å peke ut hver sin 
representant. 

2. Gruppen samarbeider tett med rådmannens prosjektgruppe og varaordfører Marianne Røed 
deltar i prosjektgruppens møter. 

3. Prosjektplan datert 14.02.08 legges til grunn for arbeidet med en Klima- og energiplan for 
Ås kommune. Det foretas nødvendige revisjoner i den i samsvar med punktene ovenfor. 

4. Framdriftsplanen som er skissert i prosjektplanen revideres med tanke på at nåværende 
skisse er for ambisiøs. Forumet og rådmannens prosjektgruppe gjennomgår framdrifts-
planen og kommer tilbake til formannskapet med en revidert plan innen 1. mai 2008. 

5. Arbeidsfordelingen mellom de to gruppene framgår av vedlagte skisse og er basert på at 
rådmannen på vanlig måte fremmer saker for kommunens politiske utvalg. 

 
Tilleggsopplysning til formannskapets vedtak pkt. 1,  
partiene pekte ut følgende representanter: 
A: 
H: Dag Guttormsen 
FrP: Torill Horgen 
Sp: Marianne Røed 
SV: Kristin Lien Skog 
V: Ivar Magne Sæveraas 
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KrF: Morten Lillemo 
 
 
  
Utv.sak nr. 26/08  
UTTALELSE TIL RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTRE  
 
Rådmannens innstilling: 
Forslag til rikspolitiske bestemmelsene om kjøpesentre er i tråd med intensjonene i 
kommuneplanen (2007 – 2019) og gir gode føringer for senterutviklingen i Ås kommune.  
 
Formannskapets behandling 12.03.2008: 
Ivar Ekanger (A) fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling: 
Tilsvarer formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble nedstemt 6-3 (Sp, SV, V). 
Første avsnitt i Ap’s forslag ble tiltrådt 8-1 (V). 
Andre og tredje avsnitt i Ap’s forslag ble tiltrådt 6-3 (Sp, SV, V). 
 
Formannskapets innstilling 12.03.2008: 
Forslaget til rikspolitiske bestemmelser om kjøpesentre (RPB) ivaretar viktige premisser for 
arealforvaltning og samfunnsutvikling i samsvar med det som er nedfelt i Ås kommunes 
kommuneplan. Samtidig innebærer forslaget tydelige restriksjoner som bl.a. vil forhindre en 
videre utvikling av allerede eksisterende kjøpesenter. Ås kommune har utviklet et 
planprogram for en kommunedelplan for eventuell bærekraftig utvidelse av Vinterbro 
kjøpesenter. Dersom kommunen lykkes i å finne løsninger for en utvidelse som samtidig 
ivaretar viktige miljøverdier, barn og unge mv. er det Ås kommunes vurdering at det er 
uheldig om en eventuell RPB om kjøpesenter vil hindre en bærekraftig utvidelse. 
 
Ås kommune merker seg at utkastet til RPB er basert på at slik plasskrevende varehandel bør 
være sentrumsnært for å unngå klimaskadelig biltransport. Ås kommune er ikke enig i denne 
tilnærmingen. Etablering av et stort kjøpesenter i Ås sentrum ville medført flere negative 
konsekvenser for utviklingen av et godt sentrumsmiljø. 
 
Ås kommune mener derfor at RPB bør åpne for at det kan skje slike utvidelser forutsatt at 
premissene med RPB ellers blir ivaretatt. 
 
  
Utv.sak nr. 27/08  
OPPRETTELSE AV MIDLERTIDIGE STILLINGER PÅ  
NORDBYTUN  UNGDOMSSKOLE 
 
Rådmannens endrede innstilling: Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Formannskapets behandling 12.03.2008: 
Rådmannen endret sin innstilling ved å endre beløpet i pkt. 2 fra 0,6 til 0,8 mill. 
 
Votering: Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets vedtak 12.03.2008: 
1. Det opprettes 2 midlertidige pedagogstillinger og 1 assistentstilling på Nordbytun 

ungdomsskole i perioden 2008 – 2010.  
2. For 2008 innarbeides det 0,8 mill. kroner ved budsjettregulering etter 1. tertial. 
3. For 2009-2010 søkes beløpene innarbeidet ved rullering av økonomiplanen.  
 
 
  
Utv.sak nr. 28/08 (Offl§5a/Fvl§13) 
KLAGE PÅ SKYSS  
 
Rådmannens innstilling - ny behandling, 20.02.08: 
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 12.03.2008: 
Saken ble behandlet for lukkede dører i hht. kommunelovens § 31 nr. 1. 
Ordfører fremmet forslag om utsettelse til neste møte. 
 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 12.03.2008: 
Saken utsettes til neste møte som er 09.04.08. 
 
 
  
 


