
MOTTATT

Ås kommune

MØTEPROTOKOLL

Formannskapet

Mratetid: 14.05.2014 kl. 18.30 —21.30
Sted: Ås kulturhus, Lille sal

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.

Møtende medlemmer:
A: Ivar Ekanger
Sp: Marianne Røed
SV: Hege Opedal*
H: Gro Haug, Egil A. Ørbeck
KrF: Morten Lillemo
FrP: Arne Hillestad

Møtende varamedlemmer:
A: Anne Odenmarck og Tommy Skar
V: Olav Østerås*

Forfall:
A: Johan Alnes
V: Jorunn Nakken

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

Diverse merknader:
* Olav Østerås (V) deltok som vara for Hege Opedal frem til kl. 19.10, t.o.m. dialog
med Vitenparken.
Marianne Røed var møteleder.
Sakene 33 og 34 var sendt ut som tilleggssaker. Sak 32/14 ble behandlet til slutt.

Møteprotokoll godkjent 16.05.2014
av varaordfører Marianne Røed
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Regulering avgodtgjøring i oppdragsavtale for viltvaktordningen i
Ås kommune

Forebygging og bekjempelse av MC-kriminalitet

Uttreden fra kommunale verv - Ina Rangønes Libak (A) - Nyvalg

Søknad om fritak fra verv som fast møtefullmektig i forliksrådet
perioden 2013-2016 - Kari Margrethe Munthe

Klage på oppsigelse av barnehageplass

Søknad om økonomisk støtte -Ås Mart'n 2014

Rustad skole - leie av ekstra lokaler 2014/2015
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VITENPARKEN —AKTIVITET OG PLANER - DIALOG OM NÆRMERE SAMARBEID
Orientering v/styreleder Jan Ove Holmen og administrerende direktør Per Olav
Skjervold om Vitenparkens aktivitet og planer. Nærmere samarbeid mellom Ås
kommune og Vitenparken, og hvordan dette konkret skal følges opp, ble drøftet.

Informasjon fra rådmann

1_ Fotballhallen.
Økonomisjefen orienterte om status for oppfølging av tidligere vedtatt leieforhold
og vurdering av alternativer.
Formannskapet ba om sak.

Informasjon fra ordfører og eventuelt

1.

2.

3.

4.

Borgertoget 17. mai.
Formannskapeter invitertog oppfordret til å delta i borgertogetog så i år.
Oppmøte kl. 16.30 ved Aud Max.

Lobbyregister.
Hege Opedal (SV) har sendt ordfører et forslag om opprettelse av et lobbyregister
for kommunestyret og administrasjonen, jf. e-post 06.05.2014.
Formannskapet vedtok 8-1 (FrP) følgende, formulering v/lvar Ekanger (Ap):
Rådmannen legger fram en sak om eventuell etablering av et lobbyregister, jf.
forslag fra SV.

Kretsløp Follo.
Gro Haug (H) tok opp temaet. Formannskapetdrøftet seg frem til følgende:
Formannskapet ber om at saken kommer opp så fort som mulig.

Hege Opedal (SV) tok opp eventuell støtte til Begeistringsetaten.

Referatsaker

Referatsaken ble tatt til orientering.

Formannskapet 14.05.2014
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Saker til behandling

F-23/14
Årsmelding med årsberetning 2013

Rådmannens innstilling:
Årsmelding med årsberetning 2013 tas til orientering

Formannskapets behandling 14.05.2014:
Administrasjonsutvalgets innstilling ble lest opp.

Eventuelle spørsmål eller merknader kan sendes rådmannen snarest mulig, helst
innen torsdag 22. mai, trine.christensen@as.kommune.no.

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling 14.05.2014:
Årsmelding med årsberetning 2013 tas til orientering

F-24/14
Ås kommunes årsregnskap for 2013

Rådmannens innstilling:
Tilsvarer formannskapets innstilling.

Formannskapets behandling 14.05.2014:
Uttalelse fra kontrollutvalgetvedrørende kommunens årsregnskap og årsmelding for

2013 ble delt ut (vedlegg 2 til saken).
E-post fra FIKS med vedlegg var videresendt formannskapet 14.05.2014.

Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende forslag som følger saken:
Detavsetteskr.4 5 000til etnyttflygel i Ås kirke.

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling 14.05.2014:
1. Årsregnskapet til Ås kommune 2013 godkjennes.
2. Enhetene får overført inntil 1 % av mer/eller mindreforbruk til 2014. Overføringen

foretas innenfor en netto ramme på kr 0,-.
3. Ubrukte midler til vedlikehold 1,5 mill.kr overføres vedlikeholdsfond konto

25650621.
4. Meravkastning utover budsjettertavkast ning på e-verksmidler på kr7 mill.kr,

avsettes til styrking av SFE Bufferfond, konto25600130.
5. Resterende av årets mindreforbruk på 22,3 mill.kr overføres generelt

disposisjonsfond.

Forslag fra FrP som følger saken:
Det avsettes kr. 45 000 til et nytt flygel i Ås kirke. u;
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F-25/14
Ås kommunes reglementer - revidering

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.

Rådmannens innstilling 24.03.2014:
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1, vedtas.
Reglementet trer i kraft fra vedtaksdato.

Formannskapets behandling 14.05.2014:
Kontrollutvalgets behandling og vedtak 13.05.2014 var sendt formannskapet på e-
post 14.05.2014.

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

Votering: Detom forente forslaget ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak 14.05.2014:
En person fra alle partier i kommunestyret inviteres til å delta i en politisk
arbeidsgruppe.

Følgende personer representerer partiene:
Ap: Ivar Ekanger
H:
FrP: Arne Hillestad
V:
Sp: Odd Rønningen
SV: Hege Opedal
KrF: Morten Lillemo
MDG:

Partiersom ikke harvalgt representant, gir tilbakemelding til ordfører innen neste
møte i formannskapet.

F-26/14
Omorganisering av styreform i Ås frivilligsentral

Kommunestyrets vedtak 23.04.2014:
Saken sendes til formannskapet for uttalelse

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 02.04.2014:
Styreform i Ås frivilligsentral endres fra 7 til 3 medlemmer. 2 medlemmer skal være
frivillige, 1 medlem skal være fra Ås kommunes administrasjon. Daglig leder er
sekretær for utvalget.

Det opprettes arbeidsgrupper med frivillige.
/ f

, LI' å
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Formannskapets behandling 14.05.2014:
Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende forslag:
Styreform i Ås frivilligsentral endres fra 7 til 5medlemmer. 2 medlemmer skal være
frivillige, 1 fra Ås kommunes administrasjon, utpekt av rådmannen, og 2 politikere.
Formannskapet ber om at vedtektene endres i tråd med dette.

Egil Ørbeck (H) fremmet følgende tilleggsforslag:
Formannskapet ber om vedtektene følger saken til kommunestyret sammen med
forslag til nye vedtekter.

Votering: FrP’s og H's forslag ble enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling 14.05.2014:
1. Styreform i Ås frivilligsentral endres fra 7 til 5 medlemmer. 2medlemmer skal

være frivillige, 1 fra Ås kommunes administrasjon, utpekt av rådmannen, og 2
politikere. Formannskapet ber om at vedtektene endres i tråd med dette.

2. Formannskapet ber om vedtektene følger saken til kommunestyret sammen med
forslag til nye vedtekter.

F-27/14
Felles landbrukskontor for Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby
og Ås - Ny samarbeidsavtale

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 08.05.2014:
Tilsvarer formannskapets innstilling.

Formannskapets behandling 14.05.2014:
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling 14.05.2014:
1. Felles landbrukskontorfor kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby

og Ås videreføres i henhold til vedlagte avtale om samarbeid etter
kommunelovens § 28-1b, administrativt vertskommunesamarbeid.
Avtalen avløser gjeldende avtale.
Ny kostnadsfordeling trer i kraft fra 01.01.2015
Landbrukssjefen skal årlig legge fram saker av prinsipiell karakter for politisk
avklaring i kommunene.

PWN
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F-28/14
Regulering av godtgjøring i oppdragsavtale for viltvaktordningen i
Ås kommune

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 08.05.2014:
Tilsvarer formannskapets innstilling.

Formannskapets behandling 14.05.2014:
Votering: Hovedutvalgets innstillingble enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak 14.05.2014:
1. Fast godtgjøring i viltvaktordningen økes med kr. 1000,- pr. vaktuke fra

01.06.2014.

2. Administrasjonen jobber med ny utlysning av oppdrag om vaktordning for
viltforvaltningen i Ås kommune. Ny oppdragsavtale skal være klar innen
01.01.2015.

F-29/14
Forebygging og bekjempelse av MC-kriminalitet

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 07.05.2014:
Ås kommune skal drive holdningsskapende arbeid i samarbeid med politiet mot
organisert kriminalitet og organisasjoner som støtter organisert kriminalitet.

Formannskapets behandling 14.05.2014:
Formannskapet drøftet seg frem til følgende alternative forslag til hovedutvalgets
innstilling: Tilsvarer formannskapets innstilling.

Votering:
Det omforente forslaget ble tiltrådt 8-1 (A) ved alternativ votering mot rådmannens
innsflmng.

Formannskapets innstilling 14.05.2014:
1. Ås kommune ser med stor bekymring på at Stokers MC har erklært seg som

supporterklubb til Hells Angels og vil be om at Stokers omgjør sin beslutning.
2. Ås kommune ønsker å unngå all organisert kriminalitet herunder 1% MC-klubber,

og vil derfor sammen med politiet utarbeide en handlingsplan mot dette.
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F-30/14
Uttreden fra kommunale verv - Ina Rangønes Libak (A) - Nyvalg

Ordførers innstilling:
Tilsvarer formannskapets innstilling.

Formannskapets behandling 14.05.2014:
Navn på kandidater fremmes i kommunestyret.

Votering: Ordførers innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling 14.05.2014:
Ina Rangønes Libak (A) har trådt ut av sine kommunale verv pga. folkeregistrert
flytting fra kommunen.

Som nyttvarame dlem i formannskapet på plass nr. velges: ......................... ..

Som nyttmedlem iÅs eldreråd velges: ......................... _.

Konsekvenser for kommunestyret
Det foretas nyttv algoppgjør i kommunestyretslik:
Etter opprykk på Arbeiderpartiets liste blir

o Kjell-Ivar Brynildsen (frittstående representant) nytt medlem
o Marit Fjermedal blir nytt varamedlem i kommunestyret på plass nr. 13.

F-31/14
Søknad om fritak fra verv som fast møtefullmektig i forliksrådet
perioden 2013-2016 - Kari Margrethe Munthe

Rådmannens innstilling:
Tilsvarer formannskapets innstilling.

Formannskapets behandling 14.05.2014:
Navn på kandidat fremmes i kommunestyret.
Marianne Røed (Sp) inviterte andre partier til å foreslå kandidat.

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling 14.05.2014:
1. Kari Margrethe Munthe fritas fra sitt vervsom fast møtefullmektig ved forliksrådet

for resten av perioden.

2. Som nyttmed lem av Utvalg av faste møtefullmektigerved forliksrådet for resten
av perioden 2013-2016, til og med 31. desember 2016, velges: .................... ._

Valgte medlemmer i utvalget gjøres kjent med at de i den enkelte sak skal være
uavhengig av andre interesser enn partens, slik at deres handlinger ikke påvirkes
av uvedkommende hensyn, herunder egne interesser. ,

l l
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F-32/14
Klage på oppsigelse av barnehageplass

Rådmannens innstilling:
Vedtaket om oppsigelse av barnehageplass opprettholdes.

Formannskapets behandling 14.05.2014:
Møtet ble holdt for lukkede dører, jf. kommuneloven § 31 nr. 2.

Votering: Rådmannens innstilling ble vedtatt 7-2(1H og SV).

Formannskapets vedtak 14. 05. 2014:
Vedtaket om oppsigelse av barnehageplass opprettholdes.

F-33/14

Søknad om økonomisk støtte - Ås Mart'n 2014

Rådmannens innstilling:
Tilsvarer formannskapets vedtak.

Formannskapets behandling 14. 05. 2014:
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak 14. 05. 2014:
1. Det gis et tilskudd på kr. 50 000. -til gjennomføring av Ås Mart'n 2014.

Beløpet belastes med kr. 30 000 konto 1100. 100. 147090Andre
bidrag/overføringer, og kr. 20000 av siste års overskudd.

2. Det presenteres et enkelt regnskapssammendrag, etter gjennomført
arrangement, - senest innen utgangen av året.

3. Det gis ingen underskuddsgaranti.

F-34/14
Rustad skole - leie av ekstra lokaler 2014/2015

Administrasjonsutvalgets innstilling 14. 05. 2014:
Tilsvarer formannskapets innstilling.

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 07.05.2014:
1. For skoleåret 2014/15leier Ås kommune klasserom, garderobe og toaletter til en

klasse ved Rustad skole i Arbeidskirken for maksimalt kr 10. 000per måned.
Dersom Rustad skole ikke har elevkapasitet på 2. —7. trinn skoleåret 2014/15,
henvises elevene til nærmeste skole med kapasitet.

2.
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Formannskapets behandling 14.05.2014:
Detble orientert om administrasjonsutvalgets innstilling.

Votering: Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling 14.05.2014:
1. For skoleåret 2014/15 leier Ås kommune klasserom, garderobe og toaletter til en

klasse ved Rustad skole i Arbeidskirken for maksimalt kr 10.000 per måned.
2. Dersom Rustad skole ikke harelevkap asitet på 2. —7. trinn skoleåret2014/15,

henvises elevene til nærmeste skole med kapasitet.
3. Økonomiske konsekvenser og budsjettinndekning klargjøres før saken legges

fram for kommunestyret til endelig vedtak.

l
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