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Presentasjon av ønsket utbyggingsprosjekt i Nordby «Solsiden»
v/Dark Arkitekter AS ved Kjell Eek Østlie.

Presentasjon, mulighetsstudie, Rustad skole
v/EH Consult AS ved Erik Eskild.

Informasjon fra rådmann

1. Ås videregående skole. Igangsetting samarbeid vedrørende utvidelse av areal.

2. NMBU – Ås kommune. Orientering fra møte 10.06.2014 om Ås 2040 og
muligheter videre.

3. Ishallen. Tiltakshaverne, kommunen, fylkesmannen og vegvesenet møtes for
avklaringer i uke 25.

4. Steinerskolen – kommunal garanti. Økonomisjefen orienterte om søknad.

Formannskapets behandling:
Tilleggssak legges frem for kommunestyret 18.06.2014 etter innstilling fra ordfører
i henhold til sommerfullmakt, jf. Ås kommunes reglementer pkt. 8.3.

Informasjon fra ordfører og eventuelt

1. Politisk arbeidsgruppe for revidering av kommunens reglementer består av
Ivar Ekanger (AP), Egil Ørbeck (H), Arne Hillestad (FrP), Jorunn Nakken (V),
Odd Rønningen (SP), Hege Opedal (SV), Morten Lillemo (KrF) og
Øystein Milvang (MDG), jfr. F-sak 25/14.

Formannskapets behandling:
Ivar Ekanger ble enstemmig valgt som leder, etter forslag fra Egil Ørbeck (H).

2. Ordfører har undertegnet samarbeidsavtale med Konfliktrådet i Østfold og Follo, i
forbindelse med implementeringen av den nye ungdomsstraffen og
ungdomsoppfølgingen, jfr. Prop. 57 L (2013-2014) der det skal utarbeides
samarbeidsavtaler mellom konfliktrådene og alle landets kommuner.

3. Jernbaneverket har skrinlagt påkobling av Østre linje nord for Ski stasjon i sitt
arbeid med alternative KVU. Dette for ikke å forsinke Follobanen. Som nytt
alternativ i tillegg til flere andre vil Jernbaneverket utrede påkobling av Østre linje
sør for Ås stasjon, som direkte trase mellom Knapstad og Ås sentrum. Høring
forventes våren 2015.

Formannskapets behandling, enstemmig tilslutning:
Jernbaneverket inviteres til neste møte i formannskapet, 27.08.2014.
Jf. e-post fra ordfører til Jernbaneverket 12.06.2014.
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4. Ordfører har undertegnet avtale vedr. videreutvikling av Aalerudmyra skytebane
der kommunen får et grunneiervederlag på 33 % fra det tidspunkt inntektene i
prosjektet overstiger 20 mill. kr, jfr. F-sak 22/14.

5. Ordfører har undertegnet avtale med Statkraft om levering av fjernvarme til
Fjellveien 8.

6. Revisjonsrapport pr. 31.12.2014 – Svar på revisjonsbrev nr. 5 er lagt frem for
kommunestyret 18.06.2014 som referatsak, jf. 13/06231-9.

7. Kretsløp Follo – se F-sak 46/14, opprettet etter møtet.
Ordfører inviterte i e-post 11.06.2014 formannskapet til å slutte seg til følgende
forslag til vedtak: Ås kommunes deltakelse i Kretsløp Follo fryses inntil
kommunestyret har behandlet saken på nytt.

Formannskapets behandling 11.06.2014:
Ordførers forslag ble enstemmig tiltrådt.
Formannskapets innstilling til kommunestyret 18.06.2014:
Ås kommunes deltakelse i Kretsløp Follo fryses inntil kommunestyret har
behandlet saken på nytt.

Referatsaker
Referatene ble tatt til orientering.
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Saker til behandling

F-35/14
1. tertialrapport 2014

Innstilling fra administrasjonsutvalget, hovedutvalgene og rådmannen:
Tilsvarer formannskapets innstilling.

Formannskapets behandling 11.06.2014:
Votering: Innstillingen ble enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling 11.06.2014:
1. tertialrapport 2014 tas til orientering.

F-36/14
Budsjettreguleringer 1. tertial 2014

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling:
HTM har ingen merknader til forslag til budsjettreguleringer.

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling:
HOK kan ikke godta det framlagte forslaget fra rådmannen fordi saksframstillingen
også omfatter reguleringer som følge av mulige saksbehandlingsfeil i forbindelse
med kommunestyrets budsjettvedtak for 2014. Vi ber om at vedtatt budsjett 2014
legges ved og at eventuelle verbale forslag som manglet budsjettdekning
synliggjøres.

Foreslåtte budsjettreguleringer vises med opprinnelig budsjett hvor motpost
synliggjøres for reguleringen. Dette bes legges ved saken til formannskapet.

Innstilling fra administrasjonsutvalg, hovedutvalg for helse og sosial, og
rådmannen:
Budsjettreguleringer for 1. tertial 2014 gjennomføres i tråd med tabell 1. og 2.

Formannskapets behandling 11.06.2014:
Ordfører stilte spørsmål knyttet til punkt 10 i tabell 1 (manglende tilbakeføring kutt) og
vil komme tilbake til dette i kommunestyret.

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling 11.06.2014:
Budsjettreguleringer for 1. tertial 2014 gjennomføres i tråd med tabell 1. og 2.
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F-37/14
Kommuneplan 2015-2027 - Fastsetting av planprogram

Rådmannens innstilling:
Tilsvarer formannskapets innstilling.

Formannskapets behandling 11.06.2014:
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling 11.06.2014:
I medhold av plan- og bygningslovens § 4-1 og § 11-13 fastsetter Ås kommune
planprogram for Kommuneplan 2015-2027, datert 26.05.2014.

F-38/14
Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet
2014 – 2030

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 04.06.2014:
1. Saken om befolkningsprognoser sett opp mot barnehage- og skolekapasitet tas til

orientering.
2. Det gjennomføres snarest en mulighetsstudie rundt utbygging av Åsgård skole

samtidig som andre tomter vurderes.
3. Det legges fram en revidert barnehagebehovsplan høsten 2014.
4. Det fremmes en plan for utbygging av skoler, utnyttelse av skolekapasiteten og

hvorledes mangel på skolekapasitet skal løses de nærmeste årene.
Prioritering av utbygging fremmes innen budsjettmøte i november 2014.

5. Det opprettes en stilling i oppvekst og kulturetaten fra 1.9.2014 for å kunne
gjennomføre og følge opp, sikre framdrift og gjennomføre utbygginger,
ombygginger og rehabilitering av skoler og barnehager. Stillingen finansieres over
byggeprosjektene.

6. Det innhentes erfaringer med OPS-prosjekter (offentlig-privat-samarbeid) fra
andre kommuner, og det vurderes hvor vidt dette kan være en god løsning for Ås
kommune i forbindelse med punkt 4.

Ungdomsrådets og rådmannens innstilling:
1. Saken om befolkningsprognoser sett opp mot barnehage- og skolekapasitet tas til

orientering.
2. Det gjennomføres snarest en mulighetsstudie rundt utbygging av Åsgård skole.
3. Det legges fram en revidert barnehagebehovsplan høsten 2014.
4. Det fremmes en plan for utbygging av skoler, utnyttelse av skolekapasiteten og

hvorledes mangel på skolekapasitet skal løses de nærmeste årene.
5. Det opprettes en stilling i oppvekst og kulturetaten fra 1.9.2014 for å kunne

gjennomføre og følge opp utbygginger, ombygginger og rehabilitering av skoler
og barnehager. Stillingen finansieres over byggeprosjektene.
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Formannskapets behandling 11.06.2014:
Ordfører orienterte om administrasjonsutvalgets behandling og innstilling 11.06-2014.

Egil Ørbeck (H) fremmet forslag om hovedutvalgets punkt6:
Det innhentes erfaringer med OPS-prosjekter (offentlig-privat-samarbeid) fra andre
kommuner, og det vurderes hvor vidt dette kan være en god løsning for Ås kommune
i forbindelse med punkt 4.

Arne Hillestad (FrP) fremmet forslag om endring i rådmannens innstilling punkt 5:
• «i oppvekst og kulturetaten» endres til «teknisk etat/eiendomsavdelingen».
• «Stillingen finansieres over byggeprosjektene» endres til «Rådmannen kommer

tilbake til finansieringen»

Morten Lillemo (KrF) fremmet forslag om hovedutvalgets innstilling punkt 2:
Det gjennomføres snarest en mulighetsstudie rundt utbygging av Åsgård skole
samtidig som andre tomter vurderes.

Votering:
Hovedutvalgets/rådmannens innstilling punkt 1 ble enstemmig tiltrådt.
Rådmannens innstilling punkt 2 ble tiltrådt 6-3 (V, Sp, KrF) ved alternativ votering
mot hovedutvalgets punkt 2/KrF’s forslag.
Hovedutvalgets/rådmannens innstilling punkt 3 ble enstemmig tiltrådt.
Hovedutvalgets punkt 4 ble tiltrådt 5-4 (2A, Sp, SV).
Hovedutvalgets innstilling punkt 5:

første setning med FrP’s endring, ble enstemmig tiltrådt.
andre setning ble tiltrådt 8-1 (FrP) ved alternativ votering mot FrP’s forslag.

Hovedutvalgets punkt 6/H’s forslag ble nedstemt 5-4 (2H, Sp, KrF).

Formannskapets innstilling 11.06.2014:
1. Saken om befolkningsprognoser sett opp mot barnehage- og skolekapasitet tas til

orientering.
2. Det gjennomføres snarest en mulighetsstudie rundt utbygging av Åsgård skole.
3. Det legges fram en revidert barnehagebehovsplan høsten 2014.
4. Det fremmes en plan for utbygging av skoler, utnyttelse av skolekapasiteten og

hvorledes mangel på skolekapasitet skal løses de nærmeste årene.
Prioritering av utbygging fremmes innen budsjettmøte i november 2014.

5. Det opprettes en stilling i teknisk etat/eiendomsavdelingen fra 1.9.2014 for å
kunne gjennomføre og følge opp, sikre framdrift og gjennomføre utbygginger,
ombygginger og rehabilitering av skoler og barnehager. Stillingen finansieres over
byggeprosjektene.



Formannskapet 11.06.2014 Side 8 av 17

F-39/1 4
Etterberegning tilskudd til private barnehager for 2013

Rådmannens innstilling:
Tilsvarer formannskapets innstilling.

Formannskapets behandling 11.06.2014:
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling 11.06.2014:
- Beregnet tilskudd til private barnehager for 2013 utgjør totalt kr 66 633 817.
- Satsen for små barn beregnet til kr 173 746 og kr 87 314 for store barn.
- Kapitaltilskudd per barn uavhengig av alder er kr 7 500.
- Endelig beregning viser at det må avsettes ytterlige kr 1 069 030 i tilskudd til

private barnehager. Inndekning av dette kommer rådmannen tilbake til i 2. tertial.
2014.

F-40/1 4
Avtale om bruk av ÅS fotballhall

Rådmannens innstilling:
1. Ordføreren fremforhandler en avtale med Ås IL fotball om bruk av Ås fotballhall
2. Ås IL fotball disponerer Ås fotballhall vederlagsfritt.
3. ÅS IL fotball etablerer et anleggsfond som øremerkes fremtidige investeringer i

idrettsanlegg i Ås kommune. Fondet etableres i 2014 med en inngangsverdi på
1,2 mill. kr og årlig avsetning skal deretter være 390 000 kr.

Formannskapets behandling 11.06.2014:
Arne Hillestad (FrP) foreslo at saken sendes tilbake til rådmannen for
gjennomgang sammen med revisjonen med tanke på å opprette et fond som
disponeres/styres av Ås kommune. Se også på formål og momskompensasjons-
regler.

Votering: Utsettelsesforslaget ble vedtatt 7-2 (1Ap, 1H).

Formannskapets vedtak 11.06.2014:
Saken sendes tilbake til rådmannen for gjennomgang sammen med revisjonen med
tanke på å opprette et fond som disponeres/styres av Ås kommune. Se også på
formål og momskompensasjonsregler.
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F-41/14
Næringskonsulent - ny stilling

Administrasjonsutvalgets innstilling 11.06.2014:
Tilsvarer formannskapets innstilling.

Rådmannens innstilling:
Det opprettes en 100 % stilling som næringskonsulent i plan- og utviklingsavdelingen
fra oktober 2014. Stillingen finansieres av merinntekter på eiendomsskatt på næring.

Formannskapets behandling 11.06.2014:
Ordfører orienterte om administrasjonsutvalgets behandling og innstilling 11.06.2014.

Votering: Administrasjonsutvalgets innstilling ble tiltrådt 8-1 (FrP).

Formannskapets innstilling 11.06.2014:
Det opprettes en 100 % stilling som næringskonsulent i plan- og utviklingsavdelingen
fra oktober 2014. Stillingen finansieres av merinntekter på eiendomsskatt på næring.
Stillingsbeskrivelse må foreligge før utlysning.

F-42/14
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018

Hovedutvalg for teknikk og miljøs (HTM) innstilling 05.06.2014:
Tilsvarer formannskapets innstilling.

Rådmannens innstilling:
1. Ås kommune vedtar “Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018”.
2. Kr 340 000,- innarbeides i handlingsprogrammet for 2015, kr 100 000,- som

investering og kr 240 000,- på drift.

Formannskapets behandling 11.06.2014:
Oppdatert vedlegg fra HTM var sendt ut på e-post 11.03.2014.

Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende endringsforslag:
Solberg skoles flerbrukshall prioriteres på plass 1.

Votering:
HTM’s innstilling ble tiltrådt 7-2 (1H, FrP) ved alternativ votering mot HTM’s innstilling
med FrP’s endringsforslag.

Formannskapets innstilling 11.06.2014:
1. Ås kommune vedtar “Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018”.
2. Tiltak pkt. 3, nærmiljøanlegg, økes til 200 000. Kr 500 000,- innarbeides i

handlingsprogrammet for 2015, kr 100 000,- som investering og kr 400 000,- på
drift.



Formannskapet 11.06.2014 Side 10 av 17

F-43/14
Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2015-2018

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling, tilsvarer rådmannens innstilling:
Tilsvarer formannskapets innstilling.

Formannskapets behandling 11.06.2014:
Votering: HTM’s forslag ble enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling 11.06.2014:
1. «Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2015-2018» vedtas som foreslått. Tiltaksplanen

rulleres neste gang våren 2015.
2. Tiltak for fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen.
3. Kr. 1 740 000,- innarbeides i handlingsprogrammet for 2015, hvorav

kr 1 490 000,- som investering og kr 250 000,- på drift. Dette skal gå til
trafikksikkerhetstiltak, og skal blant annet være egenandel for de tiltakene der
kommunen kan søke om midler gjennom «Aksjon skoleveg». Beløpet skal også
dekke utgifter til regulering av gang-/sykkelvei.

F-44/14
Arbeidet med handlingsprogram med økonomiplan 2015-18

Rådmannens innstilling:
1. Prosessen med handlingsprogram 2015-18 gjennomføres som beskrevet i

vedlegg 1.
2. De foreløpige økonomiske rammene for etatene 2015 –2018 er en videreføring

av rammene for 2014-16, justert for lønnsvekst.
3. Tiltak som har helårseffekt i 2015 fra 1. tertial vurderes på nytt som nye tiltak.
4. Prisvekst må etatene ta innenfor egne rammer som en del av etatenes

innsparingskrav.
5. Etatene fremmer i tillegg et innsparingsforslag på 1 %.
6. Etatene kan fremme nye tiltak gjennom omprioriteringer ved reduksjon av

eksisterende tjenestetilbud.

Formannskapets behandling 11.06.2014:
Anne Odenmarck (Ap) fremmet forslag om følgende tillegg:
Det er over tid rapportert om merforbruk på døgnkontinuerlig drift av sykehjemmet og
hjemmebaserte tjenester. Dette skyldes at lønnsrammene delvis er basert på
historiske rammer som ikke fullt ut dekker variabel lønn (ferievikarer,
opplæringsvakter, ekstravakter til døende etc og sykevikarer første 16 dager
(arbeidsgiverperioden). Det er foretatt en økonomisk gjennomgang av
lønnsbudsjettene for døgnkontinuerlig drift, som indikerer at budsjettet må styrkes
utover foreslått ramme.
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Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Ap’s forslag ble vedtatt 5-4 (1A, 1H, FrP, KrF).

Formannskapets vedtak 11.06.2014:
1. Prosessen med handlingsprogram 2015-18 gjennomføres som beskrevet i

vedlegg 1.
2. De foreløpige økonomiske rammene for etatene 2015 –2018 er en videreføring

av rammene for 2014-16, justert for lønnsvekst.
3. Tiltak som har helårseffekt i 2015 fra 1. tertial vurderes på nytt som nye tiltak.
4. Prisvekst må etatene ta innenfor egne rammer som en del av etatenes

innsparingskrav.
5. Etatene fremmer i tillegg et innsparingsforslag på 1 %.
6. Etatene kan fremme nye tiltak gjennom omprioriteringer ved reduksjon av

eksisterende tjenestetilbud.
7. Det er over tid rapportert om merforbruk på døgnkontinuerlig drift av sykehjemmet

og hjemmebaserte tjenester. Dette skyldes at lønnsrammene delvis er basert på
historiske rammer som ikke fullt ut dekker variabel lønn (ferievikarer,
opplæringsvakter, ekstravakter til døende etc og sykevikarer første 16 dager
(arbeidsgiverperioden). Det er foretatt en økonomisk gjennomgang av
lønnsbudsjettene for døgnkontinuerlig drift, som indikerer at budsjettet må styrkes
utover foreslått ramme.

F-45/14
Vurdering av kriterier for dobbeltrom og kjøp av eksterne
sykehjemsplasser

Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 07.05.2014:
• Hovedutvalget tar saken til orientering.
• Hovedutvalget ber formannskapet vurdere økonomien i kjøp av eksterne plasser,

da det ikke er budsjett til dette.

Formannskapets behandling 11.06.2014:
Saken ble behandlet for lukkede dører i hht. kommuneloven § 31 nr. 2.

Votering: Saken ble enstemmig tatt til orientering.

Formannskapets vedtak 11.06.2014:
Saken tas til orientering.
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F-46/1 4
Ås kommunes deltakelse i Kretsløp Follo

Ordførers innstilling:
Ås kommunes deltakelse i Kretsløp Follo fryses inntil kommunestyret har behandlet
saken på nytt.

Formannskapets behandling 11.06.2014:
Saken ble behandlet under Informasjon fra ordfører, punkt 7, på bakgrunn av e-post
fra ordfører 11.06.2014. Ordfører inviterte formannskapet til å slutte seg til følgende
forslag til vedtak: Tilsvarer ordførers innstilling.

Votering: Ordførers innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling 11.06.2014:
Ås kommunes deltakelse i Kretsløp Follo fryses inntil kommunestyret har behandlet
saken på nytt.
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VEDLEGG til F-sak 36/14
Budsjettreguleringer 1. tertial 2014
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