
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 28.01.2009 
 
FRA SAKSNR:  2/09 FRA KL: 16.30 
TIL SAKSNR: 3/09 TIL KL: 17.40 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A:      Ivar Ekanger 
Sp:  Marianne Røed  
SV:  Hanne Marit Gran 
 
Møtende medlemmer:  
A:      Johan Alnes, Eli Kolstad  
H:      Egil Ørbeck, Gro Haug 
FrP: Arne Hillestad 
V:  Jorunn Nakken 
 
Møtende varamedlemmer:  
KrF: Morten Lillemo 
Sp:  Odd Rønningen 
SV:  Håvard Steinsholt 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Per A. Kierulf, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, teknisk sjef Arnt Øybekk, 
fung. oppvekst- og kultursjef Arne Hågensen, økonomisjef Mikal Johansen og 
plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud. 
 
Diverse merknader:  
 
 
Godkjent 29.01.2009 av ordfører Johan Alnes og settevaraordfører Håvard Steinsholt. 
 
Underskrifter: 

_____________________             _____________________ 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
2/09 08/2834  
ETABLERING AV KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING  
 
3/09 09/100  
SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV - STEIN S. JOHANNESSEN (FRP) 
SUPPLERINGSVALG 

 
 

INFORMASJON FRA RÅDMANNEN 28.01.09 
1. Regjeringens tiltakspakke. Rådmannen orienterte om Ås kommunes del av midlene og 

muligheter for å søke ytterligere tilskudd. Rådmannens forslag til bruk av midlene legges 
frem som sak til formannskapet 11.02.09. 
Pressemeldinger fra KRD og Finansdepartementet 26.01.09 ble delt ut: 
Akershus får 667 millioner ekstra.  Kommunebudsjettene styrkes med 6,4 milliarder. 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/pressesenter/pressemeldinger/2009-2/akershus-far-667-millioner-ekstra.html?id=543693 

Nye tiltak for å bekjempe økt arbeidsledighet. 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/pressesenter/pressemeldinger/2009/nye-tiltak-for-a-bekjempe-okt-arbeidsled.html?id=543732 
 

2. Arbeidet med neste års handlingsprogram og budsjett. Rådmannen orienterte om mile-
pæler. Det vil bli igangsatt arbeid med vurdering av endringer av prosess og dokumenter.  
I formannskapets neste møte avklares om administrasjonen selv skal utarbeide forslag til 
endrede dokumenter og prosess, eller om formannskapet ønsker å medvirke i en 
arbeidsgruppe.  

 
3. Oppfølging av bestillinger i kommunestyrets budsjettvedtak 10.12.08 m.m., jf. punkt 1 i 

informasjon fra rådmannen 14.01.09. Pga. kapasitetsproblemer kan ikke alle fristene i 
bestillingene overholdes fullt ut. Det tas sikte på følgende oppfølging: 
Ungdomspolitikken: prosjektplan legges frem for Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
11.02.09, kommunestyrebehandling i oktober 09.  
Vurdering av teknisk etat: september 09.  
Leasingpraksis 2. tertial 09.  
Økte stillingsandeler Moer: juni 09. 
 

4. Budsjett for 2009, oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak, trykkes neste uke. 
 
5. Det er ikke klart når årsregnskapet for 2008 vil bli lagt frem for kommunestyret. Frist for 

avlegging av årsregnskap er 15.02.09 og frist for kommunestyrevedtak er 01.07.09. 
Årsmeldingen skal legges frem for kommunestyret samtidig med regnskapet. 

 
 

REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 28.01.09 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
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MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 28.01.09 
-orientering fra ordfører og eventuelt 

 
1. Møte mellom justisminister Knut Storberget og ordførerne i Follo vedrørende ressurs-

situasjonen i Follo Politidistrikt, holdes 30.01.09 kl. 13.00. Representanter for Justis-
departementets politiavdeling og Politidirektoratet vil også delta. 

 
2. Invitasjon til planseminar 24.02.09 og til Follokonferansen 22.04.09 er sendt 

formannskapsmedlemmene fra ordfører på e-post 28.01.09. 
 
3. Follo Futura / Galleri Texas, jf. meldingssak 5 i formannskapet 14.01.09. Follo Futura har i 

brev av 26.01.09 til Galleri Texas gitt tilbakemelding om at partene må søke å løse saken 
direkte seg i mellom. Ordfører leste opp brevet. Det ble fremmet ønske om at eierne drøfter 
dette i god tid før generalforsamlingen i mai. 

 
4. Ordfører har støttet ordføreropprop "Fjern skatt på frivillig arbeid" fra ordfører Lene W. 

Conradi i Asker og e-post fra generalsekretær Birgitte Brekke i Frivillighet Norge, 
"Momsfritak gir mer frivillighet". 
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Utv.sak nr. 2/09  
ETABLERING AV KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING  
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 14.01.2009: 
Tilsvarer formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
Formannskapets behandling 28.01.2009: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 28.01.2009: 
1. Ås kommune etablerer en kommunal oppreisningsordning for personer som har vært utsatt 

for overgrep eller opplevd uverdige omsorgsforhold i institusjon under Ås kommunes 
barnevernsomsorg, eller mens de var i fosterhjem oppnevnt av barnevernet i Ås kommune 
i perioden 1945-1980. 

2. Rådmannen fremmer ny sak med forslag til vedtekter og finansiering av 
oppreisningsordningen og som belyser konsekvensene innen 1. mai 2009. 

 
 
  
Utv.sak nr. 3/09  
SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV - STEIN S. JOHANNESSEN (FRP) 
SUPPLERINGSVALG 
 
Ordførers innstilling: 
1. Stein S. Johannessen (FrP) fritas for sine politiske verv i kommunestyret, Hovedutvalg for 

helse og sosial, formannskapet, administrasjonsutvalget, sosialutvalget, Utsendinger til 
fylkeskretsen (KS), fra vedtaksdato og ut valgperioden. 
 
Fritak har følgende konsekvenser for Fremskrittspartiets kommunestyrerekke/ordfører 
foretar med dette nytt valgoppgjør i henhold til valglovens § 14-2 (1 og 2): 
Stein Erik Lundblad rykker opp som fast medlem på plass 5. 
Etter opprykk i vararepresentantrekken blir ny vara på plass 13 Hans Petter Walstad. 
 

2. Som medlem av Hovedutvalg for helse og sosial på plass 7, samt varamedlem til 
sosialutvalget på plass 4, velges: 

 
Evt: Som nytt varamedlem av Hovedutvalg for helse og sosial velges: 

 
3. Som nytt varamedlem av formannskapet på plass 5 velges: 
 
4. Som nytt varamedlem av administrasjonsutvalget 3 velges: 
 
5. Som nytt varamedlem til Utsendinger til fylkeskretsen (KS) på plass 3 velges: 
 
Formannskapets behandling 28.01.2009: 
Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende forslag til ordførers innstilling punkt 
2:  Torill Horgen (FrP) 
3, 4 og 5:  Kjetil Barfelt (FrP) 
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Votering: Ordførers innstilling med FrP's forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 28.01.2009: 
1. Stein S. Johannessen (FrP) fritas for sine politiske verv i kommunestyret, Hovedutvalg for 

helse og sosial, formannskapet, administrasjonsutvalget, sosialutvalget, Utsendinger til 
fylkeskretsen (KS), fra vedtaksdato og ut valgperioden. 
 
Fritak har følgende konsekvenser for Fremskrittspartiets kommunestyrerekke/ordfører 
foretar med dette nytt valgoppgjør i henhold til valglovens § 14-2 (1 og 2): 
Stein Erik Lundblad rykker opp som fast medlem på plass 5. 
Etter opprykk i vararepresentantrekken blir ny vara på plass 13 Hans Petter Walstad. 
 

2. Som medlem av Hovedutvalg for helse og sosial på plass 7, samt varamedlem til 
sosialutvalget på plass 4, velges: Torill Horgen (FrP) 

 
3. Som nytt varamedlem av formannskapet på plass 5 velges: Kjetil Barfelt (FrP) 
 
4. Som nytt varamedlem av administrasjonsutvalget 3 velges: Kjetil Barfelt (FrP) 
 
5. Som nytt varamedlem til Utsendinger til fylkeskretsen (KS) på plass 3 velges:  

Kjetil Barfelt (FrP) 
 
 
 
 
  


