
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 

 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 16.01.2008 
 
FRA SAKSNR:  1/08 FRA KL: 16.30 
TIL SAKSNR: 7/08 TIL KL: 19.00 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A:      Johan Alnes og Eli Kolstad 
 
Møtende medlemmer:  
A:      Ivar Ekanger  
H:      Egil Ørbeck, Gro Haug 
FrP: Arne Hillestad 
Sp:  Marianne Røed  
SV:  Hanne Marit Gran 
V:  Jorunn Nakken 
 
Møtende varamedlemmer:  
KrF:   Morten Lillemo (for A) 
A: Anne Odenmarck 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Per A. Kierulf, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud, helse- og sosialsjef Berith Trobe Dahlgren,  
oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, teknisk sjef Arnt Øybekk, 
planrådgiver Vidar Valvik og økonomisjef Mikal Johansen. 
 
Diverse merknader:  
Marianne Røed (Sp) ledet møtet. 
Arne Hillestad (FrP) ble enstemmig valgt til å godkjenne protokollen. 
 
Møtet ble innledet med en orientering og dialog om ny organisering av Follo Politidistrikt  
v/ prosjektleder Geir Krogh. 
 
 
Godkjent 21.01.08 av varaordfører Marianne Røed og Arne Hillestad. 
 
Underskrifter: 

_____________________             _____________________ 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
1/08 07/2796  
BRANNSTASJON - HAUG NORDRE GÅRD - LEIE AV LOKALER  
 
2/08 07/1354  
PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR VINTERBRO  
- SLUTTBEHANDLING  
 
3/08 07/2598  
HØRING - SØRHEIMUTVALGET - INNTEKTSSYSTEMET FOR KOMMUNENE  
 
4/08 08/48  
FOLLO OVERFORMYNDERI - OPPFØLGING AV K-SAK 61/07  
 
5/08 07/2696  
VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE VED  
BORGARTING LAGMANNSRETT FOR PERIODEN 2008 - 2012 
 
6/08 07/2699  
VALG AV MEDDOMMERE VED FOLLO TINGRETT FOR PERIODEN 2008 -2012  
 
7/08 07/2702  
VALG AV JORSKIFTEMEDDOMMERE TIL  
JORDSKIFTEUTVALGET  FOR PERIODEN 2008 - 2012 
 

 
ORIENTERINGSSAK/DIALOG 

 
• NY ORGANSIERING AV FOLLO POLITIDISTRIKT  

v/prosjektleder for Follo – fremtidens politi, Geir Krogh. 
 
Sak vil bli fremlagt for politisk behandling i januar/februar, jf. 07/596:  
Organisering av polititjenesten i Follo politidistrikt – høring. Høringsfristen er 20.02.2008. 
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ORIENTERING FRA RÅDMANNEN 16.01.08 
 

1. Sak om organisering av polititjenesten i Follo Politidistrikt, høring, vil bli lagt frem for 
formannskapet 30.01.08. 

 
2. Status Åslund.  
 
3. Innflytting Moer sykehjem 
 
4. UDI har meldt om økt behov for flyktningeboliger på kort og lang sikt. Kortvarig bruk av 

Åslund vurderes så fremt ikke formannskapet gir stoppsignal. 
 
5. Fjellveien 

• status riveprosess 
• oppfølging av formannskapets vedtak 12.12.07 i sak 69/07 pkt. 2: det vil bli lagt frem 

en sak for formannskapet 13.02.08 vedr. utdyping av vedtaket. 
 

6. Veterinærhøyskolen. 
 
Formannskapets behandling av pkt. 4: 
Det ble ikke gitt stoppsignal. 
 
 

REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 16.01.08 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
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Utv.sak nr. 1/08  
BRANNSTASJON - HAUG NORDRE GÅRD - LEIE AV LOKALER  
 
Rådmannens innstilling: 
1. Med utgangspunkt i henvendelse datert 30.11.2007 fra Per Ove Siggerud utarbeides 

intensjonsavtale med sikte på etablering av brannstasjon for Ås og Frogn kommuner på 
Haug Nordre gård. Formannskapet skal godkjenne avtalen. 

2. Det igangsettes regulering til formålet straks avtalen er godkjent. 
3. Det innledes drøftinger med Nordre Follo Brannvesen med sikte på å utvikle et 

brannvernsamarbeid som sikrer mest effektiv utnyttelse av ressurser og kompetanse. 
 
Formannskapets behandling 16.01.2008: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Ivar Ekanger (A) fremmet følgende forslag som alternativ til rådmannens innstilling: 
Tilsvarer formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble nedstemt 7-2(Sp, SV). 
Ap’s forslag punkt: 
 punkt 1 ble enstemmig vedtatt 
 punkt 2 ble enstemmig vedtatt 
 punkt 3 ble vedtatt 5–4(Sp, SV, V, KrF) 
 punkt 4 ble enstemmig vedtatt 
 punkt 5 ble vedtatt 7–2(Sp, V) 
 punkt 6 ble enstemmig vedtatt. 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen � 
 
Formannskapets innstilling 16.01.2008: 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen � 
1. Formannskapet viser til kommunestyresak 65/06. Som følge av at Vestby kommune har 

trukket seg ut av samarbeidet i Søndre Follo Brann- og redningsvesen (SFB) og at 
byggekostnadene ved å etablere ny brannstasjon på Korsegården er økt vesentlig, er det 
nødvendig å se på andre løsninger for SFB. 

2. Med utgangspunkt i tilbud datert 30.11.2007 fra Per Ove Siggerud utarbeides 
intensjonsavtale med ham for etablering av brannstasjon for Ås og Frogn kommuner på 
Haug nordre gård. Formannskapet skal godkjenne avtalen. 

3. Kommunestyret anbefaler dispensasjon for utvidelse av bygningen med tre porter (24 
meters utvidelse i lengderetningen) 

4. Det igangsettes nødvendig regulering av området straks avtalen er godkjent. 
5. Det er ønskelig at SFB etablerer seg i eksisterende lokaler innen 1. juli 2008, dersom dette 

er teknisk mulig, slik at denne brannstasjonen umiddelbart kan inngå i det nye digitale 
nødnettet. 

6. Forhandlingene med Nesodden kommune videreføres og det innledes drøftinger med 
Nordre Follo Brannvesen med sikte på å kartlegge mulighetene for å utvikle et 
brannvernsamarbeid i Follo som sikrer mest effektiv utnyttelse av ressurser og 
kompetanse. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 



Side 5 av 14 

 
  
Utv.sak nr. 2/08  
PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR VINTERBRO - 
SLUTTBEHANDLING  
 
 
Rådmannens innstilling: 
Planprogrammet, revidert 4.01.08, legges til grunn for det videre arbeidet med forslag til 
kommunedelplan for Vinterbro. 
 
Formannskapets behandling 16.01.2008: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Hanne Marit Gran (SV) la frem et forslag, jf. forslag som følger saken.  
 
Formannskapet ble enige om å be rådmannen om et notat med kommentarer til SV’s forslag til 
kommunestyrets behandling. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
Forslag om anmodning om notat fra rådmannen ble enstemmig tiltrådt. 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen � 
 
Formannskapets innstilling 16.01.2008: 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen � 
Planprogrammet, revidert 4.01.08, legges til grunn for det videre arbeidet med forslag til 
kommunedelplan for Vinterbro. 
 
Formannskapets vedtak 16.01.2008 og forslag som følger saken: 
Formannskapet ber rådmannen om et notat med kommentarer til SV’s forslag som følger 
saken.  SV’s forslag:   (jf. vedlegg 1 ”Planprogram for kommunedelplan for Vinterbro”) 
 

1. Pkt 1, første avsnitt, siste setning endres til:   
”Et enstemmig kommunestyre gikk inn for en utredning av forslaget”  

 
2. Punkt 3 flyttes til etter nåværende punkt 6.  
 
3. Overskriften i punkt 3 (flyttet) endres til:  

”Steen og Strøms visjon for egen virksomhet”. 
 
4. Til punkt 4.5., biologisk mangfold. 1. avsnitt avsluttes med: 

”Rapporten er ikke utfyllende og fokuserer i det vesentlige på 
enkeltforekomster. Planen må videre utrede strukturer og sammenhenger. 

 
5. Til punkt 4.5., biologisk mangfold. 3. avsnitt: 

Ordene ”områder for” tas ut. 
 

6. Til punkt 4.5., Plan for kulturminner, 2. avsnitt avsluttes med: 
”Andre arealer i området er sporadisk undersøkt.” 
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7. Til punkt 7.3., Siste kulepunkt skal lyde: 

”Vurdere behovet for og eventuelt alternativer….” 
 

8. Til punkt 7.5.  Følgende ord går ut: 
”særskilte lokaliteter” og ”særlig utsatte områder”. 

 
9. Til punkt 7.5., nytt kulepunkt: 

• ”Friluftsliv, opplevelses- og landskapskvaliteter (herunder skjermvirkninger) i 
området og i sammenheng med omkringliggende arealer” 

 
10. Til punkt 7.8., nytt kulepunkt: 

• ”Beskrive synergier og muligheter næring/opplevelse i nærområdet (trekanten) 
Seiersten-Nordby kultursenter - Breivoll”. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
 
  
Utv.sak nr. 3/08  
HØRING - SØRHEIMUTVALGET - INNTEKTSSYSTEMET FOR KOMMUNENE  
 
Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Formannskapets behandling 16.01.2008: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen � 
 
Formannskapets vedtak 16.01.2008: 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen � 
Sørheimutvalgets rapport ”Forslag til forbedring av overføringssystemet for kommunene” tas 
til orientering.  
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
 
  
Utv.sak nr. 4/08  
FOLLO OVERFORMYNDERI - OPPFØLGING AV K-SAK 61/07  
 
Ordførers innstilling: Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Formannskapets behandling 16.01.2008: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Egil Ørbeck (H) fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling: 
Gro Haug foreslås som medlem og Olav Skage foreslås som vararepresentant. 
 
Votering:  
Rådmannens innstilling pkt. 1 ble tiltrådt 6-3(H, FrP) ved alternativ votering mot H’s forslag. 
Rådmannens innstilling pkt. 2 og 3 ble enstemmig tiltrådt. 
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&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen � 
 
Formannskapets innstilling 16.01.2008: 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen � 
1) Olav Skage oppnevnes som medlem til Follo overformynderi for kommunestyreperioden 

2007 – 2011. 
2) Gro Haug oppnevnes som vararepresentant til Follo overformynderi for 

kommunestyreperioden 2007 – 2011. 
3) Vedlagte forskrift om forsøk med interkommunalt overformynderi godkjennes. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
 
  
Utv.sak nr. 5/08  
VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE VED  
BORGARTING LAGMANNSRETT FOR PERIODEN 2008 - 2012 
 
Formannskapets foreløpige innstilling 05.12.2007, m. vedlegg justert 08.01.08: 
Som lagrettemedlemmer og meddommere ved Borgarting lagmannsrett for perioden 1. mai 
2008 – 1. januar 2013 velges 11 kvinner og 11 menn i henhold til vedlagte forslag,  
jf. vedlegg 1 datert 08.01.08. 
 
Formannskapets behandling 16.01.2008: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Formannskapet drøftet seg frem til forslag om at ordfører får fullmakt til å foreta nødvendige 
justeringer på listene, jf. F-sakene 5, 6 og 7/08 til kommunestyrets behandling. 
 
Votering:  
Formannskapets innstilling av 05.12.08 ble enstemmig opprettholdt. 
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen � 
 
Formannskapets innstilling 16.01.2008: 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen � 
Som lagrettemedlemmer og meddommere ved Borgarting lagmannsrett for perioden 1. mai 
2008 – 1. januar 2013 velges 11 kvinner og 11 menn i henhold til vedlagte forslag,  
jf. vedlegg 1 datert 16.01.08. 
 
Formannskapets vedtak 16.01.2008: 
Ordfører får fullmakt til å foreta nødvendige justeringer på listene, jf. F-sakene 5, 6 og 7/08. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
 
  
Utv.sak nr. 6/08  
VALG AV MEDDOMMERE VED FOLLO TINGRETT FOR PERIODEN 2008 -2012  
 
Formannskapets foreløpige innstilling 05.12.2007, m vedlegg justert 08.01.08: 
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Som meddommere ved Follo Tingrett for perioden 1. mai 2008 – 1. januar 2013 velges 30 
kvinner og 30 menn i henhold til vedlagte forslag, jf. vedlegg 1 datert 08.01.08. 
 
Formannskapets behandling 16.01.2008: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Formannskapet drøftet seg frem til forslag om at ordfører får fullmakt til å foreta nødvendige 
justeringer på listene, jf. F-sakene 5, 6 og 7/08 til kommunestyrets behandling. 
 
Votering:  
Formannskapets innstilling av 05.12.08 ble enstemmig opprettholdt. 
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen � 
 
Formannskapets innstilling 16.01.2008: 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen � 
Som meddommere ved Follo Tingrett for perioden 1. mai 2008 – 1. januar 2013 velges 30 
kvinner og 30 menn i henhold til vedlagte forslag, jf. vedlegg 1 datert 16.01.08. 
 
Formannskapets vedtak 16.01.2008: 
Ordfører får fullmakt til å foreta nødvendige justeringer på listene, jf. F-sakene 5, 6 og 7/08. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
 
  
Utv.sak nr. 7/08  
VALG AV JORSKIFTEMEDDOMMERE TIL JORDSKIFTEUTVALGET  FOR 
PERIODEN 2008 - 2012 
 
Formannskapets foreløpige innstilling 05.12.2007, m. vedlegg justert 08.01.08: 
Som jordskiftemeddommere til jordskifteutvalget for perioden 1. mai 2008 – 1. januar 2013 
velges 16 personer i henhold til vedlagte forslag, jf. vedlegg 1 datert 08.01.08. 
 
Formannskapets behandling 16.01.2008: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Hanne Marit Gran (SV) fremmet forslag om at Arne Kristian Stolsmo, etter eget ønske, fjernes 
fra forslag over jordskiftemeddommere. 
 
Formannskapet drøftet seg frem til forslag om at ordfører får fullmakt til å foreta nødvendige 
justeringer på listene, jf. F-sakene 5, 6 og 7/08 til kommunestyrets behandling. 
 
Votering:  
SV’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling av 05.12.08 for øvrig, ble enstemmig opprettholdt. 
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen � 
 
Formannskapets innstilling 16.01.2008: 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen � 
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Som jordskiftemeddommere til jordskifteutvalget for perioden 1. mai 2008 – 1. januar 2013 
velges 16 personer i henhold til vedlagte forslag, jf. vedlegg 1 datert 16.01.08. 
 
Formannskapets vedtak 16.01.2008: 
Ordfører får fullmakt til å foreta nødvendige justeringer på listene, jf. F-sakene 5, 6 og 7/08. 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
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