
 Askommune

Møtetid:
Sted:

MØTEPROTOKOLL

Formannskapet

09.04.2014 kl. 18.30 - 20.05
As kulturhus, Lille sal

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.

Møtende medlemmer:
A: Johan Alnes, Ivar Ekanger
V: Jorunn Nakken
Sp: Marianne Røed
SV: Hege Opedal
H: Gro Haug, Egil A. Ørbeck
FrP: Arne Hillestad

Møtende varamedlemmer:
H: Sverre Strand Teigen

Forfall:
KrF: Morten Lillemo

Fra administrasjonen møtte:
Fung. rådmann/helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt,
førstekonsulent Vibeke Berggard - sekreter, teknisk sjef Arnt Øybekk,
oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, plan- og utviklingssjef Greta Løkhaug,
økonomisjef Emil Schmidt og service- og kommunikasjonssjef Andreas Brodahl.

Diverse merknader:
F-sakene 21 og 22 var lagt frem som tilleggssaker. Sakene ble behandlet i følgende
rekkefølge: Informasjon fra rådmannen, informasjon fra ordfører punkt 1 og 2,
sakene 18, 19, informasjon fra ordfører punkt 3, sakene 20-22.
Sak 22 ble behandlet for lukkede dører i henhold til kommuneloven§ 31 nr. 2.

Møteprotokoll godkjent 10.04.2014
ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed.
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18/14 As kommunes reglementer - revidering 4

19/14 Horingsuttalelse - Endringer i forskrift ved langtidsplass i 5
dobbeltrom på sykehjem

20/14 Søknad om fritak fra kommunale verv - Mackenzie (FrP) - Nyvalg 5

21/14 Gnr 27 bnr 6 - Gamle Massevei - Forliksavtale - Innstilling til 6
formannskapet

22/14 Aalerudmyra skytebane - Avtale om grunneiervederlag 6
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Informasjon fra rådmann

1. Økonomiseminar for formannskapet, utvalgsledere og rådmannens ledergruppe
holdes tirsdag 27. mai kl. 14.00-- 18.00 i Store sal, før ordinært
kommunestyremøte. Det vil bli servert middag. Innkalling vil bli sendt.

2. Økonomisk rapport. Økonomisjefen orienterte om status.
Oppfølging i sak om 1. tertialrapport.

3. Fylkesmannen har hatt to dagers tilsyn av helsestasjonstjenesten i forbindelse
med et landsomfattende opplegg. As kommune var eneste kommune uten avvik
blant de åtte som har hatt tilsyn.

Informasjon fra ordfører og eventuelt

1. Miniseminar/fellesmøte «As 2040» NMBU's ledelse og formannskapet holdes
21.05.2014 kl. 12.00 -- 16.00. Invitasjon vil bli sendt.

2. Studietur til Alta kommune. Ivar Ekanger (A) har tatt initiativ til at As formannskap
og rådmannen kan reise på en todagers studietur til Alta. I så fall vil ordfører i Alta
kommune, Laila Davidsen (H), bistå med program.

3. Forsøk med stemmerett for ungdom på 16 og 17 år ved kommunestyrevalget
2015. Kommunal og moderniseringsdepartementet inviterer i brev av 24.03.2014
kommunene til å søke om deltakelse i forsøket, jf. 14/01294-2.

Formannskapets/valgstyrets behandling:
Formannskapet vedtok 7-2 (V og SV) at As kommune ikke skal søke om
deltakelse.

Referatsaker
Referatsakene ble tatt til orientering.
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Saker til behandling

F-18/14
Ås kommunes reglementer- revidering

Rådmannens innstilling:
Forslag til reviderte reglementer for As kommune, jf. vedlegg 1, vedtas.
Reglementet trer i kraft fra vedtaksdato.

Formannskapets behandling 09.04.2014:
Ordfører orienterte om administrasjonsutvalgets innstilling:
Formannskapet bes oppnevne en politisk arbeidsgruppe.

Arne Hillestad (FrP) fremmet utsettelsesforslag.

Hege Opedal (SV) fremmet følgende forslag som følger saken:
1. Side 30, punkt 10.1.7, første avsnitt: «...velgerkommunestyret møteleder ved

flertallsvalg. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.» erstattes med
« ...rullerer partienes gruppeledere på møtelederrollen.»

2. Side 34, punkt 10.1.16, Interpellasjoner: «Forslag som settes fram i forbindelse
med interpellasjoner kan ikke avgjøres i møtet, dersom ordfører eller 1/3 av
forsamlingen motsetter seg det.» erstattes med: «Forslag på bakgrunn av
interpellasjoner kan settes fram, debatteres og stemmes over i samme møte som
interpellasjonen.»

3. Side 34, punkt 10.1.16 Spørsmål: «For øvrig er ordskifte ikke tillatt.» erstattes
med: «Ordskifte i forbindelse med spørsmål kan foregå innenfor tidsfrister som er
satt av til sporsmal.»

Jorunn Nakken (V) fremmet følgende forslag som følger saken:
Punkt 13.2.1 endres til «Ordførerens faste godtgjørelse fastsettes av
kommunestyret.»

Formannskapet drøftet seg frem til følgende forslag:
Tilsvarer formannskapets vedtak.

Votering:  Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling 09.04.2014:
Saken utsettes til 14.05.2014 med sikte på å opprette en politisk arbeidsgruppe
dersom formannskapet anser det som hensiktsmessig.
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F-19/14
Høringsuttalelse - Endringer i forskrift ved langtidsplass i
dobbeltrom på sykehjem

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling:
As kommune støtter høringens forslag om differensiert (redusert) betaling ved
langtidsplass i dobbeltrom. Dette ut i fra pasient- og brukerrettighetsloven, og hvor
man ser forskriften og verdighetsgarantien opp mot den.

Formannskapets behandling 09.04.2014:
Ivar Ekanger (A) fremmet følgende tilleggsforslag til hovedutvalgets innstilling som
første og siste setning:
As kommune mener at alle som ønsker det skal ha enerom ved langtidsplass.
Den foreslåtte ordningen bør eventuelt evalueres etter noen tid/to år?

Votering:  Hovedutvalgets innstilling med Ap's tillegg ble enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling 09.04.2014:
As kommune mener at alle som ønsker det skal ha enerom ved langtidsplass.
As kommune støtter høringens forslag om differensiert (redusert) betaling ved
langtidsplass i dobbeltrom. Dette ut i fra pasient- og brukerrettighetsloven, og hvor
man ser forskriften og verdighetsgarantien opp mot den.
Den foreslåtte ordningen bør eventuelt evalueres etter noen tid/to år?

F-20/14
Søknad om fritak fra kommunale verv - Mackenzie (FrP) - Nyvalg

Ordførers innstilling:
Alexander Mackenzie (FrP) fritas fra sine kommunale verv ut perioden.

Som ny vara på plass nr i Hovedutvalg for oppvekst og kultur velges: .

Konsekvenser for kommunestyret:
Det foretas nytt valgoppgjør i kommunestyret slik:
Etter opprykk i vararekken for Fremskrittspartiet blir Bjørn Kristoffersen nytt
varamedlem i kommunestyret på plass nr. 7.

Formannskapets behandling 09.04.2014:
Arne Hillestad (FrP) fremmet forslag om at saken avgjøres i kommunestyret.

Votering:  FrP's forslag ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling 09.04.2014:
Alexander Mackenzie (FrP) fritas fra sine kommunale verv ut perioden.

Som ny vara på plass nr i Hovedutvalg for oppvekst og kultur velges: .
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Konsekvenser for kommunestyret:
Det foretas nytt valgoppgjør i kommunestyret slik:
Etter opprykk i vararekken for Fremskrittspartiet blir Bjørn Kristoffersen nytt
varamedlem i kommunestyret på plass nr. 7.

F-21/14
Gnr 27 bnr 6 - Gamle Mossevei - Forliksavtale - Innstilling til
formannskapet

Rådmannens innstilling:
Tilsvarer formannskapets vedtak.

Formannskapets behandling 09.04.2014:
Årstallet i rådmannens innstilling pkt. 3 ble korrigert fra 2013 til 2014.

Votering:  Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak 09.04.2014:
1. As kommune godkjenner avtalen med Tonerud Transport AS.
2. As kommune betaler kr. 500 000,- i kompensasjon til Tonerud Transport AS
3. Selskapet avvikler all drift på eiendommen Gamle Massevei 29 innen 30.4.2014

F-22/14
Aalerudmyra skytebane - Avtale om grunneiervederlag

Rådmannens endrede innstilling:
Tilsvarer formannskapets vedtak.

Formannskapets behandling 09.04.2014:
Rådmannen endret sin innstilling.

Votering:  Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak 09.04.2014:
Ordfører kan framforhandle og godkjenne en avtale om grunneiervederlag for
etablering av deponi på Aalerudmyra skytebane på vegne av As kommune.
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