
 

 

Ås kommune  

  

 

14/00049 
 

 

MØTEPROTOKOLL 

Formannskapet 
 
Møtetid: 05.11.2014 kl. 18.30 – 20.55  
Sted: Ås kulturhus, Lille sal  
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9. 
 
Møtende medlemmer: 
Ap:   Johan Alnes 
Sp:  Marianne Røed  
SV:  Hege Opedal 
FrP: Gro Haug  
H:     Egil A. Ørbeck 
KrF: Morten Lillemo 
FrP: Arne Hillestad 
 
Møtende varamedlemmer: 
Sp:  Odd Rønningen 
 
Forfall: 
Ap:   Ivar Ekanger 
V:  Jorunn Nakken 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
teknisk sjef Nils Erik Pedersen, plan- og utviklingssjef Greta Løkhaug, 
økonomisjef Emil Schmidt og service- og kommunikasjonssjef Andreas Brodahl. 
 
Diverse merknader: 
Ingen kunne møte som vara for Ivar Ekanger. 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 
Orientering, informasjon fra rådmann punkt 1 – 4, informasjon fra ordfører, F-sakene 
69 – 71, valgstyrets saker, F-sak 72/14 og til slutt punkt 5 i informasjon fra 
rådmannen. 
 
Møteprotokoll godkjent 06.11.2014 
ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 
Underskrifter: 
 

_____________________             _____________________ 
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Orientering 

Kirkelig fellesråd – dialog med formannskapet kl. 18.30 – 18.50 
Jf. vedlegg 14 i Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018. 
 

Fra Ås kirkelige fellesråd møtte: 
Olav Aardalsbakke, leder av Ås kirkelige fellesråd 
Hege Fagermoen, prost i Søndre Follo prosti.  
Astrid Holmsen Krogh, kirkeverge 
 

Informasjon fra rådmann 

1. Etter spørsmål fra rådmannen ble formannskapet enige om at de ønsket 
oppklaringsmøte også i år vedrørende Handlingsprogram med økonomiplan. 
Rådmannen med sin ledergruppe stiller i Ås rådhus, Store sal, mandag 17. 
november kl. 16.00 – 17.00 for å svare på spørsmål fra partiene. 
 

2. Ås har ikke kapasitet til å ta imot ferdigbehandlede pasienter fra Ås på A-hus, 
Kommunen har derfor noen «overliggere». I tillegg kjøpes det nå 6 plasser på 
Granås sykehjem 

 

3. Gammelstua på Nordby må stenges som barnehage til sommeren på grunn av 
rehabilitering. Overføres til Solbergtunet fra høsten 2015. 

 

4. Demenssenteret. Pasientrom er redusert fra 30 til 28 på grunn av at rommene var 
tegnet på 27,5 m2, mens Husbankens minimumskrav er 28 m2. Teknisk sjef 
opplyste at prosjektet legges ut i Doffin-basen 17. november. 

 

5. Granheimtunet – status tinglysing. Sak om dette legges frem til formannskapets 
møte 19.11.2014. 

 

Informasjon fra ordfører og eventuelt 

1. Regjeringen har foreslått at støtten til Vitenparken reduseres med 1,25 mill. 
kroner (40 %). Dette vil bli tatt opp i møte med Stortingsbenken for Akershus    
13. november hvor også ordfører Johan Alnes vil være til stede. 
 

2. Prognoser for skatteinntektene tyder på at vi får 4 millioner mindre enn 
budsjettert.  
 

3. Takkekort til formannskapet fra Per Kierulf ble lest opp. 
 

4. Oppfordring til bidrag til Midtøsten (Gaza, Syria, Irak), jf. e-post til ordfører datert  
27.10.2014 fra ordfører Ståle Refstie, Sunndal. Formannskapet ba ikke om sak 
om dette. 
 

 
Referatsaker 
Referatsaken ble tatt til orientering.  
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Saker til behandling 

F-69/14 
E18 - Prinsippvedtak bompengefinansiering i Follo 
 
Rådmannens innstilling: 

 Det gis prinsipiell tilslutning til at videre planlegging samt utbygging av E18 på 
strekningen Retvet – Vinterbro, inklusive ombygging av Vinterbrokrysset mellom 
E6 og E18, delfinansieres med bompenger.  

 Fastsetting av endelig bompengeordning skjer på grunnlag av en mer detaljert 
bompengeutredning.  

 Statens vegvesen legger fram endelig forslag til bompengeordning med takster 
når det foreligger godkjente reguleringsplaner på strekningen E18 Retvet – 
Vinterbro, inklusive Vinterbrokrysset. 

 
Formannskapets behandling 05.11.2014: 
 
Johan Alnes (Ap) fremmet følgende forslag: 
Alternativ 1: 
1. Ås kommune kan ikke akseptere at lokaltrafikken innen Ås kommune skal være 

med på å finansiere kostnader for ny E18 gjennom kommunen. 
2. Realiseringen av ny E18 må skje ved at staten tar en vesentlig større andel av 

byggekostnadene enn de 48 % som er vedtatt i Nasjonal transportplan 2014-
2023. 

Alternativ 2: 

 Det gis prinsipiell tilslutning til at videre planlegging samt utbygging av E18 på 
strekningen Retvet – Vinterbro, inklusive ombygging av Vinterbrokrysset mellom 
E6 og E18, delfinansiereres med bompenger under forutsetning av at staten tar 
en vesentlig større andel av byggekostnadene enn de 48 % som er dagens 
vedtatte fordeling, og at man finner løsninger der lokaltrafikken i Ås ikke skal 
finansiere kostnadene for nye E18 gjennom kommunen. 

 
Morten Lillemo (KrF) fremmet følgende forslag: 
1. Det gis ikke prinsipiell tilslutning til at videre planlegging samt utbygging av E18 

på strekningen Retvet – Vinterbro, inklusive ombygging av Vinterbrokrysset 
mellom E6 og E18, delfinansieres med bompenger under de forutsetninger som 
beskrives i «Notat mulighetsstudie bompengefinansiering E18 Retvet-Vinterbro». 

2. Ås kommune kan kun gi sin tilslutning til bompengeordninger som oppfyller 
følgende kriterier: 
o Trafikkbelastningen på lokalveinettet i kommunen skal ikke øke som følge av 

bompengeinnkreving på ny E18. 
o Lokaltrafikk internt i kommunen på eksisterende veinett skal ikke betale 

bompenger. 

 Det anmodes sterkt om at den statlige finansieringsandelen økes. 
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Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende forslag: 
Formannskapet i Ås kan ikke akseptere at Ås kommune skal deles opp med et flertall 
veibommer på fylkesveier og kommunale veier. 
Slike veibommer vil medføre et uforholdsmessig inngrep i innbyggernes muligheter til 
å benytte tilbud så som barnehager, skoler, bibliotek, idrettsanlegg og annet, og vil 
påføre innbyggerne i Ås kommune betydelige ekstrakostnader direkte i strid med 
nytteprinsippet. 
Formannskapet i Ås gir derfor ikke sin prinsipielle tilslutning til at videre planlegging 
samt utbygging av E18 på strekningen Retvet – Vinterbro, inklusive ombygging av 
Vinterbrokrysset mellom E6 og E18, delfinansieres med bompenger. 
 
Egil Ørbeck (H) fremmet følgende forslag: 
Det gis ikke prinsipiell tilslutning til at videre planlegging samt utbygging av E18 på 
strekningen Retvet – Vinterbro, inklusive ombygging av Vinterbrokrysset mellom E6 
og E18, delfinansieres med bompenger.  
 
Votering:  (8 stemmer) 
FrP’s forslag ble nedstemt 6-2 (FrP). 
H’s forslag ble nedstemt 4-4 (H, 2FrP, KrF). Avgjort av ordførers dobbeltstemme. 
KrF’s forslag kulepunkt:  
 1 ble tiltrådt 6-2 (Ap, SV). 
 2 ble nedstemt 4-4 (Ap, H, 2FrP). Avgjort av ordførers dobbeltstemme. 
 3 ble enstemmig tiltrådt. 
Ap’s alternativ 1 punkt 1 ble tiltrådt 5-3 (H, 2FrP). 
Det ble dermed ikke aktuelt å votere over resten av Ap’s forslag. 
 
Formannskapets innstilling 05.11.2014: 
1. Det gis ikke prinsipiell tilslutning til at videre planlegging samt utbygging av E18 

på strekningen Retvet – Vinterbro, inklusive ombygging av Vinterbrokrysset 
mellom E6 og E18, delfinansieres med bompenger under de forutsetninger som 
beskrives i «Notat mulighetsstudie bompengefinansiering E18 Retvet-Vinterbro». 

2. Det anmodes sterkt om at den statlige finansieringsandelen økes. 
3. Ås kommune kan ikke akseptere at lokaltrafikken innen Ås kommune skal være 

med på å finansiere kostnader for ny E18 gjennom kommunen. 
 
 
 
 

F-70/14 
Driftstilskudd til Ås Begeistringsetat 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune inngår ikke avtale (lisens) med Begeistringsetaten. 
2. Søknad om tilskudd vurderes for konkrete prosjekter. De vurderes i hvert enkelt 

tilfelle på bakgrunn av særskilte søknader. 
 
Formannskapets behandling 05.11.2014: 
Johan Alnes (Ap) fremmet følgende forslag: 
Tilsvarer formannskapets vedtak. 
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Votering: (8 stemmer) 
Ap’s forslag ble vedtatt 5-3 (H, 2 FrP) ved alternativ votering mot rådmannens 
innstilling. 
 
Formannskapets vedtak 05.11.2014: 
1. Ås kommune bevilger kr. 20 000 i støtte til Begeistringsetaten. Beløpet belastes 

konto 149090.1100.100 Øvrige bevilgninger. 
2. Videre støtte vurderes etter ett år. 
 
 
 

F-71/14 
Samarbeidsavtale om næringsutvikling i Follo 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Formannskapets behandling 05.11.2014: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.      (8 stemmer) 
 
Formannskapets innstilling 05.11.2014: 
1. Samarbeidsavtalen mellom Akershus fylkeskommune, Follorådet, Ås kommune 

og NMBU om næringsutvikling i Follo, godkjennes.   
2. Ås kommune vil, som vertskommune for NMBU, bidra til å realisere målene i 

samarbeidsavtalen. 
3. Kommunestyret legger til grunn at samarbeidsavtalen følges opp gjennom 

konkrete handlingsplaner. 
 
 
 

F-72/14 
Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 vedtas.  
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2015 vedtas.  

a) Skattesatsene for 2015 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets 
vedtak i statsbudsjettet for 2015.  

b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 9  

c) Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som Ås kommunes avgifter og 
gebyrer for 2015, jf. vedlegg 11.  

d) Opptak av ordinært lån på 135,252 mill. kroner vedtas. I tillegg tas det opp 
startlån for videreutlån på 20 mill. kroner. Rådmannen gis fullmakt til å benytte 
mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil 15 mill. kroner.  

e) Det utskrives eiendomsskatt på verker, bruk og annen næring i Ås kommune 
med 6 promille av takstverdien.  

f) Det etableres selvkostfond for reguleringsområdet.  

g) Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost.  
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h) Det budsjetteres med 7 mill. kroner (4 %) avkastning på kommunens e-
verksmidler i 2015. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til 
styrking av bufferfond.  

 
Formannskapets behandling 05.11.2014: 
Spørsmål sendes skriftlig og samlet fra hvert parti innen mandag 10. november til 
rådmannen, trine.christensen@as.kommune.no, dersom svar ønskes innen 
gruppemøtene mandag 17. november. Svar sendes alle partiene. 
 
Oppklaringsmøte. Rådmannen med sin ledergruppe stiller i Ås rådhus, Store sal, 
mandag 17. november kl. 16.00 – 17.00 for å svare på spørsmål fra partiene. 
 
Votering: Det ble ikke votert. 
 
Formannskapets vedtak 05.11.2014: 
Formannskapets behandling fortsetter på neste møte. 
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