
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 11/3715-3 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 23.11.2011 
 
Fra F-sak:  67/11 Fra kl.: 16.30 
Til F-sak: 72/11 Til kl.: 18:15 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
H:     Gro Haug 
 
Møtende medlemmer:  
A:     Johan Alnes, Ivar Ekanger 
V:  Jorunn Nakken 
Sp:  Marianne Røed  
SV:  Hege Opedal 
H:     Egil Ørbeck 
KrF: Morten Lillemo 
FrP: Arne Hillestad 
 
Møtende varamedlemmer:  
H:     Sverre Strand Teigen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, 
plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud, økonomisjef Emil Schmidt og  
service- og kommunikasjonssjef Andreas Brodahl. 
 
Diverse merknader:  
Sakene 71 og 72 ble satt på sakskartet som tilleggssaker. 
 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 
Informasjon fra rådmannen, sakene 67, 68, 69, 71, 72, 70, meldingssaker. 
 
 
Godkjent 25.11.2011 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 
F-sak Saksnr. Arkivkode 
Tittel 
 
67/11 11/3706 026 &10  
VURDERING AV FELLES BRANNSAMARBEID I FOLLO  
 
68/11 05/3318 REG R-239  
R-239 - REG.PLAN FOR OMRÅDET NEBBA BRYGGE - OPPEGÅRD GRENSE    
- SAK TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET 
 
69/11 11/3022 REG R - 255  
OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN FOR CAMPUS ÅS  
- FORHOLD SOM ER I STRID MED KOMMUNEPLANEN  
 
70/11 11/3471 145   
FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2012 - 2015  
 
71/11 08/199 C22   
TILSKUDD - BREIVOLL EXPERIENCE  
 
72/11 11/3886 232   
SKATT PÅ NÆRINGSEIENDOMMER  
 
 

INFORMASJON FRA RÅDMANNEN 23.11.2011 
Rådmannen opplyste at plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud er tilbudt  
en toårig engasjementstilling som leder for felles plansekretariat for Oslo og Akershus 
– regional plan for areal og transport. 
 

REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 23.11.2011 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 23.11.2011 
-orientering fra ordfører og eventuelt 

 
1. Budsjettoppfølging. Hva er kriteriene for å revidere opp budsjettet? Svar gis 

senest på neste møte. 
 
2. Barnevernet – inngått avtale om dyre lokaler uten at budsjettet er revidert. 
 
3. Invitasjon til å foreslå kandidater til oppnevning av nye styrer for helseforetakene i 

Helse Sør-Øst med funksjonstid fra 2012 til 2014, jf. 11/3129.                              
Hver av kommunene bes om å foreslå tre til fire folkevalgte til det enkelte styret 
innen 01.02.2012. Brevet vil bli sendt formannskap og gruppeledere på e-post. 
Marianne Røed (Sp) foreslo Odd Vangen. 
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F-sak 67/11  
VURDERING AV FELLES BRANNSAMARBEID I FOLLO  
 
Formannskapets behandling 23.11.2011: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 23.11.2011: 
1. Ås kommune deltar i arbeidet med å vurdere sammenslåing av eksisterende 

brannvesen til et felles brann- og redningsvesen i Follo.  
 

2. I arbeidet vurderes også mulighetene for synergieffekt ved et 
samarbeid/sammenslåing med Mosseregionen (MOVAR). 
 

3. Det nedsettes et utvalg med følgende sammensetning: 
 *  en representant fra hvert av brannområdene og eventuelt Movar sitt     
   brannområde.  
 *  en representant fra fylkesmannen. 
 *  en representant fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 
 * en fra styret i SFB, i NFB og i Movar.  
 

4.  Kommunestyret gir sin tilslutning til ordførermøtets forslag til leder og nestleder, 
     sak 65/11, jfr. vedlegg. Ellers organiserer utvalget sekretariat etter behov.  
 
5. Hver av kommunene bidrar med kr 4,00 pr innbygger (pr 1.1.2011) til arbeidet. 
 
6. MOVAR inviteres inn i arbeidet, og det forventes at selskapet bidrar med et beløp   

tilsvarende kr 4,00 pr. innbygger i Vestby. 
 

7. Dersom utvalget finner at sammenslåing vil gi synergieffekter for tjenesten faglig 
og/eller økonomisk, fremlegges det minst to alternative forslag til fremtidig 
brannverntjeneste i regionen, hvorav ett forholder seg strengt til gjeldende 
dimensjoneringsforskrift. 

 
 
F-sak 68/11  
R-239 - REG.PLAN FOR OMRÅDET NEBBA BRYGGE - OPPEGÅRD GRENSE    
- SAK TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET 
 
Innstilling: 
Under henvisning til saksutredningen oversendes reguleringsplan med 
reguleringsbestemmelser for et område ved Nebba Brygge – Oppegård grense, 
vedtatt i Ås kommunestyre 09.03.2011, sak 14/11, til Miljøverndepartementet for 
endelig avgjørelse, jfr. plan- og bygningslovens § 5-6. 
 
Formannskapets behandling 23.11.2011: 
Jorunn Nakken (V) fremmet følgende forslag som alternativ til rådmannens innstilling: 
Tilsvarer formannskapets vedtak. 
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Votering:  
V's forslag ble vedtatt 8-1 (KrF) ved alternativ votering mot rådmannens innstilling. 
 
Formannskapets vedtak 23.11.2011: 
Saken sendes tilbake til rådmannen med hensikt å regulere til gang- og sykkelvei,  
jf. alternativ 3 i rådmannens innstilling til HTM 17.02.2011. 
 
 
  
F-sak 69/11  
OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN FOR CAMPUS ÅS - 
FORHOLD SOM ER I STRID MED KOMMUNEPLANEN  
 
Rådmannens innstilling: 
I forbindelse med offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Campus Ås, 
vedtar kommuneplanutvalget å dispensere fra gjeldende kommuneplan for følgende 
delområder: 

• Jordet mellom Institutt for Husdyrfag og Nofima omreguleres fra landbruks-, 
natur- og friluftsformål til offentlig og privat tjenesteyting, fasiliteter for 
halthetsdiagnostikk av hest og parkering. 

• Tomt i Utveien 4 omreguleres fra boligformål til offentlig og privat tjenesteyting, 
barnehage.  

 
Formannskapets behandling 23.11.2011: 
Jorunn Nakken (V) fremmet følgende forslag: Se forslag som følger saken under. 
 
Egil Ørbeck (H) fremmet forslag om at punktum settes etter "tjenesteyting" i første 
kulepunkt og at V's forslag følger saken. 
 
Formannskapet drøftet seg frem til følgende fellesforslag: 
Når høringen er avsluttet går saken/reguleringsplanen tilbake til kommuneplan-
utvalget før behandling i HTM. 
 
Votering: 
Første del av rådmannens innstilling med H's endringsforslag, ble enstemmig vedtatt. 
Fellesforslaget om videre behandling ble enstemmig vedtatt.  
Rådmannens innstilling andre kulepunkt ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 23.11.2011: 
I forbindelse med offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Campus Ås, 
vedtar kommuneplanutvalget å dispensere fra gjeldende kommuneplan for følgende 
delområder: 

• Jordet mellom Institutt for Husdyrfag og Nofima omreguleres fra landbruks-, 
natur- og friluftsformål til offentlig og privat tjenesteyting. 

• Tomt i Utveien 4 omreguleres fra boligformål til offentlig og privat tjenesteyting, 
barnehage.  

 
Når høringen er avsluttet går saken/reguleringsplanen tilbake til kommuneplan-
utvalget før behandling i HTM. 

_____ 
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V's forslag som følger saken: 
I forbindelse med offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Campus Ås, 
vedtar kommuneplanutvalget å dispensere fra gjeldende kommuneplan for følgende 
delområder: 

• Jordet mellom Institutt for Husdyrfag og Nofima omreguleres fra landbruks-, 
natur- og friluftsformål til offentlig og privat tjenesteyting, og fasiliteter for 
halthetsdiagnostikk av hest. 

• Parkering skal søkes innarbeidet i underetasjen på planlagte bygg.  
• Det må utarbeides planer for trafikksikring av Meierikrysset. 
• Det må legges inn en midlertidig gang- og sykkelvei sør for Fv. 152 mellom 

Meierikrysset og Osloveien. 
• Det skal innarbeides busstrasé med minimum to stopp inne på campus og nær 

Ås kirke. 
 
 
 

F-sak 70/11  
FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2012 - 2015  
 

Rådmannens endrede innstilling 23.11.2011: 
Tilsvarer formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 

Formannskapets behandling 23.11.2011: 
Rådmannen endret sin innstilling i pkt. d). 
 

Hege Opedal (SV) fremmet forslag som alternativ til deler av rådmannens innstilling: 
Se vedlegg. Det ble kun votert over generelt forslag om eiendomsskatt. 
 

Votering: 
SV's forslag om innføring av eiendomsskatt ble nedstemt 8-1 (SV). 
Rådmannens innstilling punkt: 

1 ble tiltrådt 8-1 (SV) 
2 a)  ble enstemmig tiltrådt 
2 b)  ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP) 
2 c)  ble tiltrådt 7-2 (H) 
2 d)  ble tiltrådt 7-2 (H) 
2 e)  ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP) 

 

Formannskapets innstilling 23.11.2011: 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015 vedtas. 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 vedtas.  

a) Skattesatsene for 2012 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets 
vedtak i statsbudsjettet for 2012.  

b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 9.  
c) Forslag til kommunale avgifter vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer 

for 2012, jf. vedlegg 10.  
d) Opptak av ordinært lån på 61.315.000 kr vedtas (serielån med avdragstid 30 

år). Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av 
trekkfasilitet på inntil 100 mill. kr. Trekk utover 15 mill. kr kan kun benyttes ved 
behov for mellomfinansiering ved refinansiering av sertifikatlån.  

e) Det utskrives eiendomsskatt på verker og bruk i Ås kommune med 7 promille 
av takstverdien. 
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F-sak 71/11  
TILSKUDD - BREIVOLL EXPERIENCE  
 
Rådmannens innstilling: 
1. Det bevilges et tilskudd på kroner 17.282 til Ås Begeistringsetat for å dekke 

underskuddet ved arrangementet ”Breivoll Experience”. 
2. Tilskuddet gis under forutsetning av et regnskapsoverskudd i Ås kommune for 

2011. 
 
Formannskapets behandling 23.11.2011: 
Johan Alnes (A) foreslo følgende alternativ til rådmannens innstilling pkt. 2: 
Tilskuddet belastes formannskapets konto 149090 1100 100. 
 
Votering: Rådmannens innstilling pkt. 1 og Ap's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 23.11.2011: 
1. Det bevilges et tilskudd på kroner 17.282 til Ås Begeistringsetat for å dekke 

underskuddet ved arrangementet ”Breivoll Experience”. 
2. Tilskuddet belastes formannskapets konto 149090 1100 100. 
 
 
  
F-sak 72/11  
SKATT PÅ NÆRINGSEIENDOMMER  
 
Tilleggssak i formannskapet 23.11.2011 lagt frem av Arbeiderpartiet - forslag: 
Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Formannskapets behandling 23.11.2011: 
Saken ble akseptert satt på sakskartet ved møtets start. 
 
Forslag om tilleggssak var sendt på e-post fra Johan Alnes (A) til formannskapet 
23.11.2011. Saken er en oppfølging av rådmannens svar på partienes spørsmål i sak 
om handlingsprogram og budsjett 2012 - 2015, jfr. side 5 til 9 i rådmannens svar. 
 
Votering: Ap's forslag ble vedtatt 6-3 (2H, KrF). 
 
Formannskapets vedtak 23.11.2011: 
Formannskapet bevilger kr. 25.000 + mva til gjennomgang av kommunens 
matrikkelregister for verdivurdering av næringseiendommer i kommunen. 
Kostnaden belastes formannskapets konto 149090 1100 100. 
 
  



Saksnr. 11/3715-3 Side 7 av 10 

Vedlegg til F-sak 70/11 
SV's forslag 
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