
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Formannskapet Moer sykehjem,  14.04.2010 
 møterom 1-2, 2. etasje  
   
Fra F-sak:  19/10 Fra kl.: 16.30 
Til  F-sak: 22/10 Til kl.: 18.25 

 
 
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,  
helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, teknisk sjef Arnt Øybekk, 
oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad og økonomisjef Mikal Johansen. 
 
Diverse merknader:  
Oversikt over meldingssakene ble delt ut i begynnelsen av møtet med anledning til å 
stille spørsmål ved møtets slutt. 
 
Sak 22/10 er avgradert etter møtet fordi den er tilstrekkelig anonymisert. 
 
 
Godkjent 15.04.2010 av ordfører Johan Alnes og Arne Hillestad. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 
F-sak Saksnr. Arkivkode 
Tittel 
 
19/10 10/342 127   
PLANSAMARBEID OM AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS  
- HØRING AV UTFORDRINGSNOTAT 
 
20/10 10/858 L50   
FELLES TILSYNSKONTOR FOR BYGGESAKER I FOLLO  
- PERMANENT ORDNING 
 
21/10 10/894 153   
RUTINER BUDSJETTOPPFØLGING  
 
22/10 10/311 210   
TAPSDELING STARTLÅN  
 
 

INFORMASJON FRA RÅDMANNEN 14.04.2010 
 

1. Alternative lokaler for Ås bibliotek i kulturhusets stengeperiode, jf. notat av 
12.04.2010, lnr. 5881/10. 
Venner av Ås bibliotek v/Oluf Danielsen overrakte ca. 500 underskrifter til støtte 
for opprettelse av midlertidige lokaler for biblioteket. 
 
Formannskapets behandling:  
Det fremkom ingen innvendinger mot rådmannens forslag. 

 
2. Økonomiplankonferanse holdes 11.05.2010 kl 16.30 – 20.30. 

for formannskap og hovedutvalg.  Foreløpig program: 
 
Kaare Granheim fra Agenda Kaupang: Hva forteller KOSTRA-tall for 2009? 
 
Del 1: Ansvar, myndighet, rutiner og verktøy på økonomiområdet. 
• Orientering om myndighet og ansvar internt i administrasjonen, mellom politisk 

og administrativt miljø og mellom de politiske organene 
• Rutiner for økonomirapportering samt regulering av budsjettet gjennom året. 
• Kort presentasjon av administrasjonens økonomisystem, Agresso 
 
Del 2: Arbeidet med handlingsprogram og økonomiplan 2011–14 
• Status utfra gjeldende handlingsprogram samt årsmelding 2009 
• Endrede forutsetninger mht. inntekter og utgifter 
• Føringer for økonomiplan/budsjett 2011 (drøfting) 
• Etatenes foreløpige økonomiske rammer v/rådmannen  

 
3. Saker til hovedutvalgene om økonomi er under utarbeidelse.  
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REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 14.04.2010 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 14.04.2010 
-orientering fra ordfører og eventuelt 

 
1. Det var 16.386 innbyggere i Ås ved årsskiftet 2009/2010. Befolkningsveksten i 

2009 ble da på 3,3 %. 
 
2. Skatteinngangen 1. kvartal er 12,9 % høyere enn på tilsvarende tid i 2009. 
 
3. Eiermøte i Follo Futura AS 23.04.2010. 
 
4. Rusfritt tilbud på begge ungdomshusene natt til 1. mai. 
 
5. Lensmannskontoret stiller med to uniformerte tjenestemenn natt til 1. mai på 

Breivoll fra ca. kl. 20.00 og så lenge det er behov. 
 
6. Kostra – utvalgte nøkkeltall for Follo-kommunene - ble sendt formannskapet via e-

post. 
 
7. Årsrapport 2009 for Bjørnebekk statlige mottak for asylsøkere. 
 
8. Hanne Marit Gran (SV) skal til Haiti og arbeide for Kirkens Nødhjelp i tiden 20.04. 

– 20.07.2010. 
 
9. Årsmelding 2009 – Ås eldreråd. 
 
10. Stortingets Transportkomite på besøk i regionen 12. – 14.04.2010. 
 
11. Det er streik hos NIPAS som har Nordbytun ungdomsskole som ett av sine 

prosjekter. 
 
12. Både rådmann og ordfører har forfall til formannskap og kommunestyre 

19.05.2010.
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F-sak 19/10  
PLANSAMARBEID OM AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS  
- HØRING AV UTFORDRINGSNOTAT 
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Formannskapets behandling 14.04.2010: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 14.04.2010: 
1. Utfordringsnotatet for plansamarbeid mellom Oslo og Akershus gir et godt bilde 

av de viktigste regionale utfordringene innen areal og transport i hovedstads-
området. 
 

2. Planarbeidet må ta utgangspunkt i mål og strategier i ”Samordnet areal- og 
transportstrategi for Osloregionen” (2008). Osloregionens mål og strategier er 
konkretisert i ”Follorådets regionale føringer”, som er et viktig underlagsdokument 
for den delen av planarbeidet som berører Follo.  
  

3. I planarbeidet må det settes fokus på forpliktelser og handling og ikke bare på 
mål. Det bør utvikles modeller for avtalefestede transport- og arealpakker mellom 
statlige transportetater, fylkeskommune og kommunene. I dette arbeidet 
forutsettes det en samfunnsøkonomisk kopling mellom infrastruktur-
investeringene i Oslopakke 3 og arealutviklingen. Det vises for øvrig til 
Follorådets uttalelse til handlingsprogram for fylkesveier 2010-13, der det 
uttrykkes sterk bekymring for ressursfordelingen i Oslopakke 3.  
 

4. Utvikling av et kapasitetssterkt kollektivtilbud er en viktig forutsetning for 
gjennomføring av et utbyggingsmønster i tråd med nasjonale og regionale mål og 
føringer. Jernbanen er ryggraden, men det må også satses betydelig på buss og 
båt. 

 
5. Tettstedsutvikling rommer arealkonflikter. Planarbeidet må innbefatte en 

gjennomgang av hvordan ulike hensyn skal vektes som grunnlag for justeringer i 
statlig og fylkeskommunal forvaltning av innsigelsesmyndigheten.  

 
6. Ås kommune vil understreke viktigheten av å sikre tilstrekkelig økonomisk 

fundament for vekstkommuner. Det bør vurderes kompensasjonsordninger for de 
kommunene som legger til rette for vekst utover det kommuneøkonomien tilsier.  
  

7. I arbeidet med planprogram og planstrategi skal valg av plantype fastsettes. Valg 
av plantype med tilhørende organisering er vesentlig for kommunene. Plantypen 
må sikre kommunal innflytelse og handlingsrom.  Det videre arbeidet må avklare 
et samspill mellom regionale føringer og kommunale planer, prosessuelt og 
organisatorisk, som sikrer at lokale/delregionale hensyn blir fanget opp og avveid 
mot regionale/nasjonale hensyn.  
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F-sak 20/10  
FELLES TILSYNSKONTOR FOR BYGGESAKER I FOLLO  
- PERMANENT ORDNING 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 18.03.2010: 
Follo byggetilsyn videreføres som vertskommunesamarbeid mellom følgende 
kommuner: Ski (vertskommune), Oppegård, Ås, Enebakk, Frogn og Nesodden. 
Ny avtale inngås fra 01.01.10 basert på någjeldende avtale og korrigert slik at avtalen 
omfatter drift av felles tilsynskontor, i henhold til forslag til ny avtale, vedlegg a. 
 
Formannskapets behandling 14.04.2010: 
Ivar Ekanger (A) fremmet følgende forslag: 
I forbindelse med inngåelse av ny avtale defineres en nedre grense for eksempel 10 
% for antall tilsynssaker i de tre kategoriene. Tilsynet må være risikobasert. 
 
Votering: Rådmannens innstilling med Ap's tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 14.04.2010: 
Follo byggetilsyn videreføres som vertskommunesamarbeid mellom følgende 
kommuner: Ski (vertskommune), Oppegård, Ås, Enebakk, Frogn og Nesodden. 
Ny avtale inngås fra 01.01.10 basert på någjeldende avtale og korrigert slik at avtalen 
omfatter drift av felles tilsynskontor, i henhold til forslag til ny avtale, vedlegg a. 
 
I forbindelse med inngåelse av ny avtale defineres en nedre grense, for eksempel  
10 %, for antall tilsynssaker i de tre kategoriene. Tilsynet må være risikobasert. 
 
 
  
F-sak 21/10  
RUTINER BUDSJETTOPPFØLGING  
 
Rådmannens innstilling: 
Rådmannens rutiner for å unngå budsjettoverskridelser tas til etterretning. 
 
Formannskapets behandling 14.04.2010: 
Ivar Ekanger (A) fremme følgende fellesforslag fra A, FrP og Sp som alternativ til 
rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Hanne Marit Gran (SV) fremmet følgende forslag fra SV og V som alternativ til 
rådmannens innstilling og fellesforslaget fra A, FrP og Sp: 
Rådmannens rutiner for å unngå budsjettoverskridelser godkjennes, med de 
klargjøringene av begrepsbruk som kom fram i formannskapets behandling. 
Nytt pkt. 7 i konkrete rutiner: 
Formannskapet orienteres månedlig om kommunens økonomiske situasjon. 
 
Votering:  
Fellesforslaget fra A, FrP og Sp ble vedtatt 6-3 (1H, SV, V). 
Fellesforslaget fra SV og V ble nedstemt 6-3 (1H, SV, V). 
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Formannskapets vedtak 14.04.2010: 
1. Rådmannens saksfremlegg tas til orientering. 
2. Formannskapet konstaterer at det var et betydelig merforbruk i 2009-regnskapet. 

Kjøp av varer og tjenester hadde et betydelig merforbruk – ut over revidert 
budsjett; 

• Sentraladministrasjonen med 2,7 mill. 
• Oppvekst og kultur med 4,2 mill. 
• Helse og sosial med 5,6 mill. 
• Teknisk med 3,0 mill. 
• Eiendomsavdelingen med 6,5 mill. 

Store utgifter ble belastet i årets siste måneder selv om revidert budsjett allerede 
var oppbrukt. 

3. Formannskapet konstaterer at det allerede er en sterk utgiftsvekst også i 2010. 
Det er nødvendig å bringe etatenes budsjetter i balanse, jf. vedtatt budsjett. 
Endringer som berører forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de 
ansatte skal til administrasjonsutvalget. 

4. Det er nå helt nødvendig at rådmannen har et sterkt fokus på ledelse og 
økonomisk styring av kommunen, herunder budsjettkontroll av de ulike utgifts-
formål, slik at dette fremkommer i rådmannens forslag til nye budsjettrutiner som 
nå etableres. 

5. Formannskapet orienteres månedlig om kommunens økonomiske situasjon. 
 
 
  
F-sak 22/10  
TAPSDELING STARTLÅN  
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Formannskapets behandling 14.04.2010: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 14.04.2010: 
Kommunen betaler inn sine 25 % av tapet med kr 195.999,75.  
Beløpet belastes kommunens tapsfond for startlån (fondskonto 25650700).  
 


