
 Åskommune

Møtetid:
Sted:

MØTEPROTOKOLL

Formannskapet

05.03.2014 kl. 18.30 - 21.15
As kulturhus, Lille sal

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.

Møtende medlemmer:
A: Ivar Ekanger
V: Jorunn Nakken
Sp: Marianne Røed
SV: Hege Opedal
H: Gro Haug, Egil A. Ørbeck
KrF: Morten Lillemo

Møtende varamedlemmer:
A: Anne Odenmarck
FrP: Kjetil Bartelt

Forfall:
A: Johan Alnes
FrP: Arne Hillestad

Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,
helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, teknisk sjef Arnt Øybekk,
plan- og utviklingssjef Greta Løkhaug, oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad,
service- og kommunikasjonssjef Andreas Brodahl og økonomisjef Emil Schmidt.

Diverse merknader:
Marianne Røed fungerte som ordfører.
Morten Lillemo var forespurt om agodkjenne protokoll.

Dagsorden, sakene ble behandlet følgende rekkefølge:
Informasjon fra rådmannen, sak 17/14, 11-16/14.

Moteprotokoll godkjent 10.03.2014 av fung. ordforer Marianne Roed og Morten Lillemo

·)
Underskrifter: 4
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Informasjon fra rådmann:

1. Eiendomsskatteliste for verk og bruk og annen næring i As kommune er lagt ut på
kommunens hjemmeside. Innkomne klagesaker behandles i takstnemnda, og
fritakssaker i kommunestyret.

2. Oppfølgingsseminar As-2040 med NMBU og formannskapet planlegges i
april/mai. Mer informasjon kommer senere.

3. Det ble gitt en orientering om status i saken om Aalerudmyra.

4. Fylkesmannen har mottatt klage på kommunestyrets vedtak i sak 83/13 og 6/14
om kommunal garanti Vinterbro Ishall. As kommune og Vinterbro AS er enige om
å tinglyse en erklæring fra Vinterbro AS på eiendommen. Denne erklæringen sier
at kommunen overtar disposisjonsrett over eiendommen eller får tilbakebetalt
spillemidler dersom kommunal garanti utløses.

Informasjon fra ordfører og eventuelt:

Ingen.

Referatsaker:

Referatsaken ble tatt til orientering.
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Saker til behandling:

F-11/14
Kommuneplan 2015-2027- Forslag til planprogram

Rådmannens innstilling:
I medhold av plan- og bygningslovens§ 11-12 varsler As kommune oppstart av
rullering av kommuneplan 2015-2027. Forslag til planprogram for kommuneplan
2015-2027 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan-
og bygningslovens § 11-13.

Formannskapets behandling 05.03.2014:
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag til «Forslag til planprogram for
kommuneplan 2015-2027»:
• 3.2 Areal, transport- og miljøutfordringer, fjerde setning endres fra ordet

«kollektivknutepunkt» til «kollektivtransport».
• 4.2 Resultatmål, endres følgende punkter:

o «Tilgang til grønnstruktur i sentrumsnære områder» til
«Tilgang til grønnstruktur i sentrums-/tettstedsnære områder».

o «Arealer til boligområder i nærhet til kollektivknutepunkt» til
«Arealer til boligområder i nærhet til kollektivtrafikk».

o «Areal til kunnskaps- og kompetansenæring i tilknytning til
kollektivknutepunkt» til «Areal om kunnskaps- og kompetansenæring i
tilknytning til kollektivtrafikk».

• 4.2 Resultatmål, legges følgende punkter til:
o «Et tydelig definert mål for handel og næring i Nordby  I  Vinterbro tettsted».
o «En tydelig strategi for Nordby/ Vinterbro tettsteds vekst og vekstretning».

• 5.1 Organisering av planarbeidet, legges følgende til etter andre setning (før
figuren):
«Likevel skal hovedutvalgene involveres i de saksområder som naturlig hører
under deres ansvarsområde. For eksempel behandles Planbestemmelsene i HTM
som innstiller til Formannskapet (Kommuneplanutvalget)».

• 5.2 Aktiv medvirknin , le es fol ende punkt til som trede line i tabellen:
AKTIVITET DELTAKERE NÅR
lnvolverin av hovedutval Politikere i hovedutval ene I ordinære møter

• 6.3 Vurderingskriterier ved innspill til arealbruksendringer, endres setningen
«Dersom overnevnte krav, ikke er tilfredsstillende presentert, vil forslaget kunne
bli avvist» til «Dersom overnevnte krav, etter påminnelse, ikke er tilfredsstillende
presentert, vil forslaget kunne bli avvist».

Jorunn Nakken (V) fremmet følgende forslag til «Forslag til planprogram for
kommuneplan 2015-2027»:
6.2 Utredningsbehov i tilknytning til arealdelen, tillegg i 4. kulepunkt første setning:
« ... landskapselementer som vassdrag, landbruksarealer og grønnstruktur».

Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.
FrPs forslag ble enstemmig tiltrådt.
Vs forslag ble enstemmig tiltrådt.
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Formannskapets innstilling 05.03.2014:
I medhold av plan- og bygningslovens§ 11-12 varsler As kommune oppstart av
rullering av kommuneplan 2015-2027. Forslag til planprogram for kommuneplan
2015-2027 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan-
og bygningslovens § 11-13, med følgende endringer:

• 3.2 Areal, transport- og miljøutfordringer, fjerde setning endres fra ordet
«kollektivknute pun kt» ti I «kollektivtransport».

• 4.2 Resultatmål, endres følgende punkter:

o «Tilgang til grønnstruktur i sentrumsnære områder» til
«Tilgang til grønnstruktur i sentrums-/tettstedsnære områder».

o «Arealer til boligområder i nærhet til kollektivknutepunkt» til
«Arealer til boligområder i nærhet til kollektivtrafikk».

o «Areal til kunnskaps- og kompetansenæring i tilknytning til
kollektivknutepunkt» til «Areal om kunnskaps- og kompetansenæring i
tilknytning til kollektivtrafikk».

• 4.2 Resultatmål, legges følgende punkter til:

o «Et tydelig definert mål for handel og næring i Nordby/ Vinterbro tettsted».

o «En tydelig strategi for Nordby/ Vinterbro tettsteds vekst og vekstretning».

• 5.1 Organisering av planarbeidet, legges følgende til etter andre setning (før
figuren):
«Likevel skal hovedutvalgene involveres i de saksområder som naturlig hører
under deres ansvarsområde. For eksempel behandles Planbestemmelsene i HTM
som innstiller til Formannskapet (Kommuneplanutvalget)».

• 5.2 Aktiv medvirkning, legges følgende punkt til som tredje linje i tabellen:

AKTIVITET DELTAKERE NÅR
lnvolverin av hovedutval Politikere i hovedutval ene I ordinære møter

• 6.2 Utredningsbehov i tilknytning til arealdelen, tillegg i 4. kulepunkt første
setning: «... landskapselementer som vassdrag, landbruksarealer og
grønnstruktur».

• 6.3 Vurderingskriterier ved innspill til arealbruksendringer, endres setningen
«Dersom overnevnte krav, ikke er tilfredsstillende presentert, vil forslaget kunne
bli avvist» til «Dersom overnevnte krav, etter påminnelse, ikke er tilfredsstillende
presentert, vil forslaget kunne bli avvist».

Formannskapet05.03.2014 Side 5 av 10



F-12/14
Follo lokalmedisinske senter og legevakt

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 26.02.2014:
Tilsvarer formannskapets innstilling.

Formannskapets behandling 05.03.2014:
Rådmannen korrigerte innstillingens pkt. 11 slik at «As» ble erstattet med
«Oppegård», jf. e-post 21.02.2014.

Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling 05.03.2014:
1. As kommunestyre vedtar å etablere Follo lokalmedisinsk senter og legevakt

sammen med kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og As.
Virksomheten lokaliseres ved Ahus, Ski sykehus.

2. Virksomheten organiseres som et interkommunalt selskap(IKS) etter Lov om
interkommunale selskaper av 29. januar 1999.

3. Vedlagte forslag til selskapsavtale fastsettes for den nye virksomheten.

4. Representantskapet/ ordførerne i deltagende kommuner, gis fullmakt til å
foreta mindre justeringer i selskapsavtalen som måtte bli nødvendig etter
kommunestyrebehandlingene av denne saken.

5. I tillegg til lovpålagt akuttmedisinsk enhet på til sammen 16 senger, utvides
sengeenheten med 8 senger for å gi plass til primært andre utskrivningsklare
pasienter med behov for etterbehandling og rehabilitering.

6. Kommunestyret garanterer for sin relative andel av det lån Follo
lokalmedisinske senter og legevakt IKS vil ta opp til bygging av selskapets
lokaler. As kommunes garantiansvar er på inntil 5 689 000 kr. Formannskapet
gis fullmakt til å utvide kommunens garantiansvar med ytterligere inntil 26 %
av ovennevnte beløp dersom det er tvingende nødvendig eksempelvis fordi
ikke alle kommunene velger å delta i det nye selskapet.

7. Det er en forutsetning for etableringen at minst fem follokommuner vedtar å
delta i selskapet

8. a. Kommunestyret forutsetter at driftsutgiftene for de nye akuttmedisinske
sengene ikke overstiger de statlige tilskudd kommunene vil få når plikten til
å gi et døgnbasert akuttmedisinske tilbud foreligger.

b. Overskytende senger på senteret vil kommunene selv dekke nødvendige
driftskostnader ved.

c. Driften av legevakten forutsettes dekket innenfor den kostnadsramme
kommunen har til dagens legevakt.

d. Vedlagte forslag til budsjett legges til grunn for den videre planlegging av
prosjektet.
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9. Follo legevakt, som i dag drives av Ahus på vegne av fem follokommuner,
tilbakeføres deltagende kommuner og skal inngå, sammen med den nye
døgnenheten, i Follo lokalmedisinske senter og legevakt. Tilbakeføringen skjer
ved virksomhetsoverdragelse etter Arbeidsmiljølovens§ 16, etter at den nye
døgnenheten er ferdigstilt.

10. Selskapet Follo legevakt IKS avvikles. Selskapets ansatte/tilknyttede leger
tilbys ansettelse i den nye virksomheten ved virksomhetsoverdragelse og
selskapets aktiva og passiva overføres til Follo lokalmedisinske senter og
legevakt IKS. Styret/representantskapet for selskapet gis fullmakt til å avvikle
selskapet.

11. Inntil det nye selskapet er etablert og operativt, gis Oppegård kommune
ansvar for den videre planlegging, prosjektering og gjennomføring av
prosjektet. Faktiske og nødvendige utgifter(basert på selvkost) Oppegård
kommune forskutterer, blir refundert av det nye selskapet.

12. Det etableres en rådgivingsgruppe bestående av en representant fra
legevakten og to representanter fra kommunalsjefene/helse- og sosialsjefene i
Follo som deltar i utforming av det nye senteret, utarbeide driftsplaner, og
andre tiltak som er nødvendig for at senteret kan være operativt så snart
lokaler ferdigstilles.

13. Rådmannsgruppen/ Follarådet holdes løpende orientert og godkjenner
endelige byggeplaner.

F-13/14
Solberg skole - utbygging

Rådmannens innstilling:
1. Solberg skole bygges ny med to klasserekker. Gammel skole rives etter at

byggearbeidene er avsluttet.
2. Det bygges vanlig gymnastikksal, tilpasset to klasserekker.
3. Bygningene tilpasses tomta slik at det seinere vil være mulig å utvide skolen med

to nye klasserekker.

Formannskapets behandling 05.03.2014:
Gro Haug fremmet forslag om nytt punkt:
Kostnadene med å bygge en flerbrukshall utredes på Solberg.

Kjetil Bartelt (FrP) fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling:
Tilsvarer formannskapets innstilling.

Votering:
FrPs forslag ble enstemmig tiltrådt ved alternativ votering mot rådmannens innstilling.
Hs forslag ble nedstemt 7-2 (2H).
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Formannskapets innstilling 05.03.2014:
1. Solberg skole bygges ny med to klasserekker.
2. Skolen prosjekteres med fire klasserekker, slik at den senere enkelt kan utbygges

til henholdsvis tre og fire klasserekker.
3. Det bygges vanlig gymnastikksal, tilpasset to klasserekker.
4. Gymsal/garderober prosjekteres og bygges slik at den senere enkelt kan utvides

til flerbrukshall.
5. Bygningene plasseres så langt sør på gnr. 102, bnr. 390 at eksisterende

skolebygning senere kan benyttes til andre formål, for eksempel som barnehage.

F-14/14
Søknad om tildeling av tomt

Rådmannens innstilling:
Inntil 2 daa av eiendommen gnr. 55 bnr. 187 tilbys søkerne med sikte på oppføring
av bolig med inntil 6 boenheter tilpasset funksjonshemmede. Arealet er markert på
kartutsnitt som er vedlagt saken.

Arealet overdras som festetomt med årlig festeavgift tilsvarende kommunens øvrige
festeavtaler i området, oppjustert i henhold til økningen i KPI regnet fra 01.01.2005
og for øvrig i samsvar med vilkårene i tomtefesteloven.

Ordfører gis fullmakt til å godkjenne festekontrakt.

Før festeavtalen underskrives, skal det blant være avklart at kommunen har rett til å
utpeke kjøper ved overdragelse av boenhet.

Formannskapets behandling 05.03.2014:
Omforent forslag:
Formannskapet er positive til denne type samarbeid, men ber om en nærmere
utredning av prinsipielle og juridiske forhold, herunder erfaringer fra andre
kommuner.

Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak 05.03.2014:
Formannskapet er positive til denne type samarbeid, men ber om en nærmere
utredning av prinsipielle og juridiske forhold, herunder erfaringer fra andre
kommuner.
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F-15/14
Henstilling til Stortinget om grunnlovsfesting av det lokale
folkestyret

Rådmannens innstilling:
As kommune vedtar følgende henstilling til stortingsrepresentantene:

Det lokale folkestyret er en grunnstein i et levende og aktivt demokrati.
Grunnloven av 1814 ivaretok ikke hensynet til at et fullverdig nasjonalt demokrati
også må komme til uttrykk på det lokale planet. Manglende regulering av
lokaldemokratiet står fortsatt som et hull i konstitusjonen. Forslag om grunnlovfesting
har tidligere vært foreslått av representanter fra alle partiene på Stortinget, men hittil
har ingen fått det nødvendige flertall.
Ved markeringen av Grunnlovens 200-årsjubileum er det på tide å tette dette hullet.
Stortinget skal nå stemme over tre ulike forslag om grunnlovfesting av kommunalt
selvstyre/lokaldemokrati. (Dokument 12:5 (2011-2012), Dokument 12: 19 (2011-2012)
og Dokument 12:26 (2011-2012)).
Vi oppfordrer stortingsrepresentantene på det sterkeste til at det nå blir et nødvendig
flertall for et av disse forslagene.

Formannskapets behandling 05.03.2014:
Votering:  Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling 05.03.2014:
As kommune vedtar følgende henstilling til stortingsrepresentantene:

Det lokale folkestyret er en grunnstein i et levende og aktivt demokrati.
Grunnloven av 1814 ivaretok ikke hensynet til at et fullverdig nasjonalt demokrati
også må komme til uttrykk på det lokale planet. Manglende regulering av
lokaldemokratiet står fortsatt som et hull i konstitusjonen. Forslag om grunnlovfesting
har tidligere vært foreslått av representanter fra alle partiene på Stortinget, men hittil
har ingen fått det nødvendige flertall.
Ved markeringen av Grunnlovens 200-arsjubileum er det på tide å tette dette hullet.
Stortinget skal nå stemme over tre ulike forslag om grunnlovfesting av kommunalt
selvstyre/lokaldemokrati. (Dokument 12:5 (2011-2012), Dokument 12:19 (2011-2012)
og Dokument 12:26 (2011-2012)).
Vi oppfordrer stortingsrepresentantene på det sterkeste til at det nå blir et nødvendig
flertall for et av disse forslagene.
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F-16/14
Klage på tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i
barnehage 2013/2014 - Rustadporten barnehage

Rådmannens innstilling:
Vedtak av 11.9.2013 om tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i
Rustadporten barnehage barnehageåret 2013/ 2014 opprettholdes.

Formannskapets behandling 05.03.2014:
Saken ble behandlet for lukkede dører i samsvar med kommuneloven § 31 nr. 2.

Votering:  Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Formannskapets vedtak 05.03.2014:
Vedtak av 11.9.2013 om tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i
Rustadporten barnehage barnehageåret 2013/ 2014 opprettholdes.

F-17/14
Felles leieavtale mellom Ås kommune, Brunstad kristelige menighet
og Breivolls ven ner

Rådmannens innstilling:
As kommune godkjenner leieavtale mellom As kommune, Brunstad kristelige
menighet og Breivolls venner datert 5. mars 2014.

Formannskapets behandling 05.03.2014:
Revidert vedlegg 1 ble sendt på e-post/iPad 05.03.2014:
Intensjonsavtale mellom As kommune, Brunstad kristelige menighet og Breivolls
venner.

Rådmannen endret sin innstilling slik at «leieavtale» endres til «intensjonsavtale».

Ivar Ekanger (A) fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling:
Tilsvarer formannskapets innstilling.

Votering:  Aps forslag ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak 05.03.2014:
1. Formannskapet viser til sitt vedtak i sak 1/14 av 29.01.2014.
2. Formannskapet tar til etterretning at partene jobber videre innenfor rammene av

nevnte vedtak.
3. Saken framlegges på nytt for formannskapet når partene har utviklet en felles

leieavtale.
4. Kommunen som eier aksepterer at Brunstad kristelige menighet sender søknad

om å få føre opp modulbasert låve/aktivitetshall. Dette forskutterer ikke
kommunens byggesaksbehandling.
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