
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 

 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 28.11.2007 
 
FRA SAKSNR:  57/07 FRA KL: 16.30 
TIL SAKSNR: 62/07 TIL KL: 18.20 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
FrP: Arne Hillestad 
 
Forfall: 
Marianne Røed 
 
Møtende medlemmer:  
A:      Johan Alnes, Ivar Ekanger, Eli Kolstad  
H:      Egil Ørbeck, Gro Haug 
SV:  Hanne Marit Gran 
V:  Jorunn Nakken 
 
Møtende varamedlemmer:  
FrP: Torill Horgen 
Sp: Odd Rønningen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Per A. Kierulf, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
helse- og sosialsjef Berith Trobe Dahlgren, økonomisjef Mikal Johansen, 
plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud og planrådgiver Vidar Valvik. 
 
Diverse merknader:  
 
 
 
Godkjent 30.11.07 av ordfører Johan Alnes og Egil Ørbeck.                
 
Underskrifter: 

_____________________             _____________________ 
 

 



Side 2 av 11 

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
57/07 07/2516  
NÆRINGSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR ÅS KOMMUNE - AVKLARING AV 
FØRINGER FOR PROSJEKTPLAN, FRAMDRIFT OG MEDVIRKNING 
 
58/07 07/2494  
ENDRING AV PLASSTØRRELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER  
- FJERNE ADMINISTRASJONSGEBYR FOR DELTE PLASSER 
 
59/07 07/2627  
FORSLAG TIL VALG AV SKJØNNSMENN TIL  
SKJØNNSMANNSUTVALGET I AKERSHUS FOR PERIODEN 2008-2012 
 
60/07 07/1791  
VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLMMER FOR PERIODEN 2008-2012  
 
61/07 07/2628  
VALG TIL UTVALG AV FASTE MØTEFULLMEKTIGER VED FORLIKSRÅDET  
FOR PERIODEN 2008 - 2012 
 
62/07 07/2513  
HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2008 - 2011. BUDSJETT 2008.  
 
 
 

ORIENTERING FRA RÅDMANNEN 28.11.07 
Rådmannen orienterte om følgende saker:  
1. Fjellveien. Det er ikke mottatt anbud innen fristen. Sak vil bli lagt frem. 
2. Brannstasjon. Byggekomiteen vurderer alternativer. 
3. Thalia teater – etter F-sak 50/07 er Thalia teater ikke lenger interessert. 
4. Politiorganisering – det kommer høringssak. 
5. UMB har fått konsesjon for etablering av fjernvarmeanlegg. 
 
Formannskapets behandling: 
Til pkt. 3: Jorunn Nakken (V) fremmet forslag om ny sak med utdypning av kostnader. 
 Forslaget ble nedstemt 7-2 (SV,V). 
 
 

REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 28.11.07 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
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Utv.sak nr. 57/07  
NÆRINGSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR ÅS KOMMUNE- AVKLARING AV 
FØRINGER FOR PROSJEKTPLAN, FRAMDRIFT OG MEDVIRKNING 
 
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Formannskapets behandling 28.11.2007: 
Odd Rønningen (Sp) fremmet følgende forslag til nye formuleringer i saksdokumentet som 
legges til grunn for utarbeidelse av strategisk næringsplan: Se forslag som følger saken. 
 
Ivar Ekanger (A) fremmet følgende innspill på vegne av KrF: Se forslag som følger saken. 
 
Hanne Marit Gran (SV) fremmet følgende forslag: Se forslag som følger saken. 
 
Egil Ørbeck (H) foreslo at forslagene følger saken. 
 
Votering: Rådmannens innstilling og H’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets vedtak 28.11.2007: 
Næringspolitisk handlingsplan for Ås kommune skal avklare de problemstillingene som dette 
saksframlegget beskriver. Det skal utarbeides en prosjektplan med framdriftsplan for arbeidet. 
Planen forelegges formannskapet. 
 
Følgende forslag følger saken: 
Odd Rønningen (Sp): 
Pkt. 2, andre strekpunkt: 
Aktiv dialog med UMB, næringslivet og andre interessenter med sikte på å skape et allsidig 
næringsliv og et aktivt lokalsamfunn med variert og godt tilbud av offentlig og privat service. 
Pkt. 3, andre strekpunkt: 
Det er viktig at kommunen støtter opp om næringsutvikling i landbruksnæringen med 
tilknyttet virksomhet og samarbeider med forskningsmiljøene om dette. 
 
Ivar Ekanger (A på vegne av KrF):  
Følgende forutsetninger legges til grunn for utarbeidelse av Næringspolitisk handlingsplan for 
Ås kommune: 
• Næringsplanen må støtte opp under visjonen om å gjøre Ås til en foregangskommune 

innen miljø og fornybar energi. 
• Planen må munne ut i en aktiv næringspolitikk hvor kommunen i samarbeid med UMB og 

andre aktører aktivt utvikler og markedsfører Ås til det beste stedet i landet for etablering 
av kunnskapsbasert næringsvirksomhet innen de områdene som pekes ut i nærings-
analysen. 

• Næringsareal må planlegges til områder som gir gode og helhetlige transportløsninger med 
minst mulig belastning av miljøet. Næringsvirksomhet som ikke er til sjenanse bør søkes 
lagt i gang- og sykkelavstand fra boligområder og på steder som gjør det naturlig å velge 
kollektive transportløsninger. 

• Utarbeidelsen av næringsplanen må ses i sammenheng med utarbeidelsen av klima- og 
energiplan. 
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Hanne Marit Gran (SV): 
Nytt pkt. 4. Hva skal planen inneholde: 
Ås i Europa 
Ås har et aktivt engasjement kommunalt, men også internasjonalt og som vi bør utvikle. 
Gjennom EØS-avtalen har norske aktører anledning til å delta i et 20-talls EU-programmer på 
områder som forskning og utvikling, utdanning, kultur, det sosiale området, energi, IKT, sivilt 
beredskap, innovasjon osv. Totalt fordeles cirka 8 mrd € gjennom programmene. Dette kan 
også være prosjekter Ås kan og bør delta i. 
Gjennom Oslo-regionens Brüsselkontor kan vi aktivt få tilgang og informasjon om aktuelle 
prosjekt. Med bakgrunn i dette bør det avklares hvilke kostnader en tilknytning til Oslo-
regionens Brüsselkontor vil ha og hvilke prosjekter som vil være aktuelle å delta i. 
 
 
  
Utv.sak nr. 58/07  
ENDRING AV PLASSTØRRELSE I KOMMUNALE BARNEHAGER  
- FJERNE ADMINISTRASJONSGEBYR FOR DELTE PLASSER 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 14.11.2007:   
Tilsvarer formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 

Formannskapets behandling 28.11.2007: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 28.11.2007: 
1. Fra og med 01.08.08 tilbys det kun 50 eller 100% plass for nye barn som får plass i de 

kommunale barnehagene. De barna som i dag har 40%, 60%, 70%, 80% eller 90% plass 
beholder dette frem til skolestart. 

2. Administrasjonsgebyret  på kr.100.- for delte plasser, fjernes. 
 
 
  
Utv.sak nr. 59/07  
FORSLAG TIL VALG AV SKJØNNSMENN TIL SKJØNNSMANNSUTVALGET I 
AKERSHUS FOR PERIODEN 2008-2012 
 
Ordførers innstilling: 
Kandidater til valg av skjønnsmenn til Skjønnsmannsutvalget i Akershus for perioden 1. mai 
2008 – 31. desember 2012 velges i henhold til vedlagte forslag. 
 
Formannskapets behandling 28.11.2007: 
Formannskapet drøftet seg frem til følgende omforente forslag: Se vedlegg. 
Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig tiltrådt. 
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Formannskapets innstilling 28.11.2007: 
Kandidater til valg av skjønnsmenn til Skjønnsmannsutvalget i Akershus for perioden 1. mai 
2008 – 31. desember 2012 velges i henhold til følgende forslag: 
 
 Navn:  Yrke: Poststed: 
1.  Andresen  Thorleif byggmester 1407 Vinterbro 
2.  Hjelmtveit  Ramou Jammeh sivilagronom 1430 Ås 
3.  Sneis Ann-Karin gårdbruker/vernepleier 1407 Vinterbro 
4.  Steinsholt  Håvard jordkiftekandidat 1430 Ås 
5.  Sæther  Bjørg Reidun Hoel bonde/regnskapssjef 1407 Vinterbro 
6.  Thirud  Kjell bonde 1430 Ås 
7.  Westengen  Kjell pensjonert driftssjef 1430 Ås 
8.  Wetlesen Tom gårdbruker/agrotekniker 1407 Vinterbro 
9.  Nakken Jorunn  sivilagronom 1430 Ås 
 
 
 
  
Utv.sak nr. 60/07  
VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLMMER FOR PERIODEN 2008-2012  
 
Ordførers innstilling: 
Som medlemmer og varamedlemmer av forliksrådet for perioden 1. mai 2008 – 31.12.2012 
velges: 
Medlemmer  Varamedlemmer 
1.  1.  
2.  2.  
3.  3.  

 
Som formann velges: 
 
Formannskapets behandling 28.11.2007: 
Formannskapet drøftet seg frem til følgende omforente forslag:  
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 28.11.2007: 
Som medlemmer og varamedlemmer av forliksrådet for perioden 1. mai 2008 – 31.12.2012 
velges: 
Medlemmer  Varamedlemmer 
1. Gerd Berntsen 1. Saroj Pal 
2. Kristian Sverre 2. Beathe Lille 
3. Kjell Ivar Brynildsen 3. Marianne Røed 

 
Som formann velges: Gerd Berntsen 
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Utv.sak nr. 61/07  
VALG TIL UTVALG AV FASTE MØTEFULLMEKTIGER VED FORLIKSRÅDET 
FOR PERIODEN 2008 - 2012 
 
Ordførers innstilling: 
1. Som medlemmer av Utvalg av faste møtefullmektiger ved forliksrådet velges: 

•  
•  
•  

2. Valgperioden er fra 1. mai 2008 – 31. desember 2012. 
3. Valgte medlemmer gjøres oppmerksom på at de i den enkelte sak skal være uavhengig av 

andre interesser enn partens, slik at deres handlinger ikke påvirkes av uvedkommende 
hensyn, herunder egne interesser. 

 
Formannskapets behandling 28.11.2007: 
Formannskapet drøftet seg frem til følgende omforente forslag:  
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 28.11.2007: 
1. Som medlemmer av Utvalg av faste møtefullmektiger ved forliksrådet velges: 

• Dag Guttormsen 
• Kristine Victoria Magnus 
• Eli Kolstad 

2. Valgperioden er fra 1. mai 2008 – 31. desember 2012. 
3. Valgte medlemmer gjøres oppmerksom på at de i den enkelte sak skal være uavhengig av 

andre interesser enn partens, slik at deres handlinger ikke påvirkes av uvedkommende 
hensyn, herunder egne interesser. 

 
  
Utv.sak nr. 62/07  
HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2008 - 2011. BUDSJETT 2008.  
 
Rådmannens endrede innstilling 24.11.07: 
1. Forslag til handlingsprogram 2008-2011 og Økonomiplan 2008-2011 med 

budsjettkommentar vedtas. 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2008 vedtas.  

a)   Skattesatsene for 2008 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i 
statsbudsjettet for 2008. Det avsettes 8 prosent av innbetalt skatt i margin til 
skattefordelingsoppgjøret. 

b)   Forslag til kommunale avgifter, jf. kap. 5 i budsjett og økonomiplan, vedtas som Ås 
kommunes avgifter og gebyrer for kommunens varer og tjenester i 2008.  

c)   Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger, jf. kap. 6 i budsjett og 
økonomiplan vedtas.  

d)   Opptak av lån på kr. 48 500 000 foretatt som et samlet serielån med en vektet 
gjennomsnittlig avdragstid på 26,7 år vedtas i henhold til investeringsprogrammet, jf. 
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kap. 7 i handlingsprogram og økonomiplan. Rådmannen gis fullmakt til å benytte 
mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil kr. 15 000 000.  

e) Ås kommune tar opp startlån på kr. 20 000 000. 
f) Det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk i Ås kommune fra og med skatteåret 

2008 med 2 promille av takstverdien. 
3. Det utarbeides en prosjektplan for konkretisering av nødvendige økonomiske tiltak for å nå 

kommunens økonomiske mål i 2011.  
Innsparingsbehovet inndekkes som følger i planperioden: 

 2009 2010 2011 
Innsparingsbehov 11 000 16 500 22 438 
Fordeling innsparing: 
Sentraladministrasjonen -817 -1 484 -2 202 
Oppvekst og kultur -2 473 -4 493 -6 666 
Helse- og sosial -2 706 -4 916 -7 293 
Teknisk -1 104 -2 007 -2 977 
Reduksjon netto finansutgifter -3 900 -3 600 -3 300 

 
Konkrete tiltak skal foreligge til kommunestyrets behandling i juni 2008. Planen skal 
behandles innen utløpet av februar. 

 
Formannskapets behandling 28.11.2007: 
Notat av 24.11.07 fra rådmannen til kommunestyret, hovedutvalgene og formannskapet var 
sendt på e-post til alle og lagt i hyllene til gruppelederne mandag 26.11.07, jf. lnr. 16488/07.  
Det består av tre deler:  

1. Nye opplysninger og rettelser i forhold til foreløpig versjon av handlingsprogram med 
økonomiplan. 

2. Grunnlagsdokument for innsparingsprosess 2008  
3. Svar på spørsmål fra partiene 

Som følge av notatet er pkt. 3 i rådmannens innstilling endret, jf. notatets s. 1. 
 
Jorunn Nakken (V) fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling: 

• Nytt pkt. 4: Momskompensasjonsinntekter på 12 mill. kr. legges inn i investerings-
budsjettet for 2008. Bruk av lånemidler reduseres tilsvarende. Bortfall av 12 mill. kr på 
driftsbudsjettet kompenseres med bruk av fond. 

• Nytt pkt. 5: I arbeidet med reguleringsplan for Dyster-Eldor II skal det legges vekt på å 
utvikle et helhetlig boligområde som legger til rette for framtidsrettede løsninger innen 
energi (fjernvarme, energieffektive hus), kretsløsbaserte løsninger for avløp, 
miljøvennlig transport (gang- og sykkelveier, trasé for ringbuss) og som tilpasser 
tomter, lekearealer, fellesarealer til områdets naturlige vegetasjon. Arbeidet skal bidra 
til å nå målene i kommuneplanen innen samfunnsutvikling og boområder, og må ses i 
sammenheng med arbeidet med en klimaplan for Ås kommune. 

• Tillegg til pkt. 3: Det skal lages en plan for avvikling av fondene og reduksjon av 
kommunens langsiktige gjeld. Redusert gjeld skal kombineres med kortere avdragstid 
for å gjenetablere en sunn og robust økonomi i kommunen. 

 
Ivar Ekanger (A) fremmet følgende fellesforslag på vegne av A og KrF:  
Tilsvarer vedlegg 1 i formannskapets innstilling. 
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Hanne Marit Gran (SV) fremmet følgende forslag: 
Eiendomsskatt innføres fra 2009. Med denne forutsetning omarbeides økonomiplan og 
budsjett. 
 
Egil Ørbeck (H) fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling: 

• pkt. 2 b tilføyes:  
, med følgende endringer: 
Avgift, forbruksavhengig gebyr for vann og avløp økes med 4,5 % fra 2007 til 2008. 
Fast abonnementsavgift innføres ikke. Renovasjonsavgift økes med 4,5 % fra 2007 til 
2008.   
Feieavgift økes med 4,5 % fra 1. januar 2008 og vurderes på nytt i forbindelse med 
budsjettrevisjon 1. tertial 2008. 

• pkt. 2c tilføyes: 
, med følgende endringer: 
Utvidelse av 60 % stilling bygnings- og reguleringsavdelingen og 50 % stilling 
kommunalteknisk i forhold til vannmålere/Komm-tek., utsettes og vurderes på nytt i 
forbindelse med rådmannens prosjekt om konkretisering av økonomiske tiltak for 
behandling av kommunestyret i juni 2008. 

• pkt. 2 f endres til: Det skrives ikke ut eiendomsskatt på verk og bruk i Ås kommune for 
skatteåret 2008. 

 
Votering: 
SV’s forslag ble nedstemt 8-1 (SV) 
Fellesforslag fra A og KrF ble tiltrådt 5-4 (2H, Frp, V) 
H’s forslag ble nedstemt 6-3 (2H, FrP) 
V’s forslag ble nedstemt 8-1 (V) 
 
Formannskapets innstilling 28.11.2007: 
1. Forslag til handlingsprogram 2008-2011 og Økonomiplan 2008-2011 med 

budsjettkommentar vedtas med de endringer som fremgår av vedlegg 1. 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2008 vedtas.  

a)   Skattesatsene for 2008 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i 
statsbudsjettet for 2008. Det avsettes 8 prosent av innbetalt skatt i margin til 
skattefordelingsoppgjøret. 

b)   Forslag til kommunale avgifter, jf. kap. 5 i budsjett og økonomiplan, vedtas som Ås 
kommunes avgifter og gebyrer for kommunens varer og tjenester i 2008.  

c)   Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger, jf. kap. 6 i budsjett og 
økonomiplan vedtas.  

d)   Opptak av lån på kr. 48 500 000 foretatt som et samlet serielån med en vektet 
gjennomsnittlig avdragstid på 26,7 år vedtas i henhold til investeringsprogrammet, jf. 
kap. 7 i handlingsprogram og økonomiplan. Rådmannen gis fullmakt til å benytte 
mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil kr. 15 000 000.  

g) Ås kommune tar opp startlån på kr. 20 000 000. 
h) Det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk i Ås kommune fra og med skatteåret 

2008 med 2 promille av takstverdien. 
3. Det utarbeides en prosjektplan for konkretisering av nødvendige økonomiske tiltak for å nå 

kommunens økonomiske mål i 2011.  
Konkrete tiltak skal foreligge til kommunestyrets behandling i juni 2008. Planen skal 
behandles innen utløpet av februar. 
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VEDLEGG TIL F-SAK 62/07, 28.11.07, 
formannskapets innstilling i sak om Handlingsprogram med økonomiplan 2008–2011.Budsjett 2008 
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