
 

 

Ås kommune  

  

 

14/00049 
 

 

MØTEPROTOKOLL 

Formannskapet 
 
Møtetid: 19.11.2014 kl. 16.30 – 18.20  
Sted: Ås kulturhus, Lille sal  
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Møtende medlemmer: 
Ap:   Johan Alnes, Ivar Ekanger* 
V:  Jorunn Nakken 
Sp:  Marianne Røed  
SV:  Hege Opedal 
FrP: Gro Haug  
H:     Egil A. Ørbeck 
FrP: Arne Hillestad 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ap: Anne Odenmarck* 
H: Ida Elisabeth Krogstad 
 
Forfall: 
KrF: Morten Lillemo 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, teknisk sjef Nils Erik Pedersen, 
oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, plan- og utviklingssjef Greta Løkhaug, 
økonomisjef Emil Schmidt, service- og kommunikasjonssjef Andreas Brodahl og 
organisasjon- og personalsjef Wenche Vedhugnes. 
 
Diverse merknader: 
*Ivar Ekanger fratrådte som inhabil i F-sak 76/14, Anne Odenmarck tiltrådte.  
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 
Informasjon fra rådmannen punkt 1-5, informasjon fra ordfører, sakene 73, 76, 74,75, 
77 - 80, informasjon fra rådmannen punkt 6, sakene 81 og 82. 
 
Møteprotokoll godkjent 21.11.2014 
av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 
Underskrifter: 
 

_____________________             _____________________ 
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Informasjon fra rådmann 

1. Skolesituasjonen i Ås, elevsituasjonen nå, status. 
 

2. Åsgård skole: 
Jf. K-sak 72/14 punkt 3 i kommunestyret 22.10.2014: 

Paviljong 2 på Åsgård skole rives, og det settes opp midlertidige modulbygg i  
2 etasjer for å møte elevtallsveksten inntil Rustad skole står ferdig.  

 

Jf. henstilling fra hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) 06.11.2014, informasjon 
fra teknisk sjef: 
 

Status for Åsgård skole - paviljong 2:  
Riving og oppsett av modulbygg er planlagt lagt ut på anbud med det første. 
Det blir regnet som en permanent installasjon, fordi varigheten er over 2 år og 
da gjelder TEK 10.  
 

HTM’s behandling 06.11.2014: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø oppfattet at dette medfører at modulbygg blir 
betydelig mer kostbart enn det et midlertidig bygg (mindre enn to år) ville blitt, 
og som etter utvalgets oppfatning lå til grunn da kommunestyret vedtok riving 
av paviljongen.   
Utvalget ba derfor om at det legges fram for politisk behandling en vurdering 
av alternative løsninger, inkludert vurdering av hvorvidt oppgradering og 
vedlikehold av paviljongen kan være et økonomisk mer gunstig alternativ enn 
riving og modulbygg. Utvalget ba også om at det tas forbehold om politisk 
godkjenning ved evt. anbudsutsending for rivearbeider og modulbygg før 
videre politisk behandling er gjennomført. 

 

Rådmannen ba om signaler fra formannskapet om kommunestyrets rivingsvedtak 
opprettholdes. Stoppes rivingen blir skolen ikke ferdig til skolestart. 
 

Formannskapets behandling 19.11.2014: 
Rådmannen fortsetter planleggingen og konfererer med HTM’s leder. 
Kommunestyret kan eventuelt ta stilling til om rivingsvedtaket opprettholdes 
10.12.2014. 

 
3. Dyster Eldor II, R-151 Detaljregulering, legges etter planen frem for HTM for 1. 

gangs behandling 11.12.2014. 
 

4. Europantomta – status. 
 
5. A-hus og sykehjemskapasitet.  

Kommunen har 24 «overliggere» på A-hus, 6 plasser på Granås sykehjem og 6 
personer har dobbeltrom i påvente av enkeltrom på Moer sykehjem. 

 
6. Gang- og sykkelvei/fortau langs Granheimtunet. Teknisk sjef opplyste om møte 

med utbygger.  
Formannskapets behandling:  
Under forutsetning av at utbygger er innforstått med finansiering har 
formannskapet ikke merknader til forskuttering.  
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Informasjon fra ordfører og eventuelt 

Kommunereformen. Ordfører i Hobøl kommune, Håvard Wennevold Osflaten, har 
invitert Ås kommune til uformell samtale fredag 12.12.2014 kl. 09.00.  
Ordfører Johan Alnes deltar, eventuelt sammen med flere.  
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Saker til behandling 

F-73/14 
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.  

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 19.11.2014: 
Rådmannens svar på spørsmål fra partiene, med vedlegg, var lagt ut på  
nettbrett 17.-19.11.2014.  
Rådmannen/ledergruppen svarte på spørsmål fra partiene i åpent møte 17.11.2014. 
 
Ivar Ekanger (Ap) fremmet forslag som følger saken, jf. vedlegg. 
 
Votering:  
Det ble ikke votert, rådmannens innstilling fremmes til kommunestyret. 
Ap’s forslag følger saken. 
 
Formannskapets innstilling 19.11.2014: 
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.  
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f) Det etableres selvkostfond for reguleringsområdet.  

g) Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost.  

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.  

 
Vedlegg som følger saken:  
Arbeiderpartiets forslag. 
 
 
 
 

F-74/14 
Barnehagebehovsplan 2015-2018  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 05.11.2014: 
«Barnehagebehovsplan for Ås kommune 2015-2018» godkjennes med følgende 
innstilling og rekkefølge: 
 
1. Ås kommune skal ha en dekningsgrad på minst 95 % når det gjelder barnehager. 
2. Det bygges ny barnehage med ca. 160 plasser ved Dyster Eldor. Barnehagen 

står ferdig i 2017. Regulering av tomt og planlegging av barnehage starter 
umiddelbart. 

3. Ny barnehage med 100- 160 plasser bygges ved idrettsplassen på Nordby. 
Regulering av tomt og planlegging av ny barnehage starter innen 2016. 

4. For å dekke behovet for flere barnehageplasser fra 2022/2023 i 
sentrumsområdet, besluttes det innen 2018 hvorledes videre behov for 
barnehageplasser skal dekkes.. 

5. For å dekke behovet for flere barnehageplasser i Ås nord fra 2021/2022, 
besluttes det innen 2018 hvilken tomt som skal reguleres til barnehageformål. 

6. Rådmannen bes, i samarbeid med Plankomiteen, om å sette opp en samlet 
tidsplan for planlegging, prosjektering, utbygging og ferdigstilling av barnehagene, 
basert på de vedtak som blir gjort. Tidsplanen skal også omfatte politisk 
saksgang, der det framgår hvilke saker som må behandles politisk, og i hvilke 
utvalg.  
 
HOK ber om en tidsplan for dette. 

 
Formannskapets behandling 19.11.2014: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling  punkt 1 - 6 ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 19.11.2014: 
«Barnehagebehovsplan for Ås kommune 2015-2018» godkjennes med følgende 
innstilling og rekkefølge: 
 
1. Ås kommune skal ha en dekningsgrad på minst 95 % når det gjelder barnehager. 
2. Det bygges ny barnehage med ca. 160 plasser ved Dyster Eldor. Barnehagen 

står ferdig i 2017. Regulering av tomt og planlegging av barnehage starter 
umiddelbart. 
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3. Ny barnehage med 100- 160 plasser bygges ved idrettsplassen på Nordby. 
Regulering av tomt og planlegging av ny barnehage starter innen 2016. 

4. For å dekke behovet for flere barnehageplasser fra 2022/2023 i 
sentrumsområdet, besluttes det innen 2018 hvorledes videre behov for 
barnehageplasser skal dekkes.. 

5. For å dekke behovet for flere barnehageplasser i Ås nord fra 2021/2022, 
besluttes det innen 2018 hvilken tomt som skal reguleres til barnehageformål. 

6. Rådmannen bes, i samarbeid med Plankomiteen, om å sette opp en samlet 
tidsplan for planlegging, prosjektering, utbygging og ferdigstilling av barnehagene, 
basert på de vedtak som blir gjort. Tidsplanen skal også omfatte politisk 
saksgang, der det framgår hvilke saker som må behandles politisk, og i hvilke 
utvalg.  

 
 
 
 

F-75/14 
Tilskudd til Åkebakke barnehage 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 05.11.2014: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Formannskapets behandling 19.11.2014: 
Votering:  
Hovedutvalgets innstilling punkt 1 ble enstemmig tiltrådt, punkt 2 ble tiltrådt 8-1(V). 
 
Formannskapets innstilling 19.11.2014: 
1. Ås kommune gir kommunalt tilskudd til nye Åkebakke barnehage når barnehagen 

er ferdig godkjent. 
  

2. Det settes som vilkår for tildeling av kommunalt tilskudd at barn bosatt i Ås 
kommune og som oppfyller opptakskriteriene til Stiftelsen Åkebakke barnehage, 
skal prioriteres ved opptak. 

 
 
 

F-76/14 
Forslag fra regjeringen om oppheving av konsesjonsloven og 
enkelte bestemmelser om boplikt - høring. 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Formannskapets behandling 19.11.2014: 
Etter henstilling fra Ivar Ekanger (Ap) fritok formannskapet ham enstemmig som 
inhabil, jf. kommuneloven § 40 nr. 4.  Årsaken er at hans arbeidsgiver er ansvarlig for 
høringsforslaget. Anne Odenmarck (Ap) tiltrådte. 
 
Votering: Rådmannens innstilling ble tiltrådt 8-1 (SV). 
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Formannskapets innstilling 19.11.2014: 
Følgende høringsuttalelse oversendes fra Ås kommune: 
 

Ås kommune tar ikke stilling til selve lovforslaget, men oppfordrer til at 
konsekvensene ved å oppheve konsesjonsloven og enkelte bestemmelser i 
odelsloven utredes grundig før lovforslaget behandles i Stortinget, og at et alternativ 
med eventuelle endringer i nåværende konsesjonslov vurderes. 
 
 
 

F-77/14 
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 
 
Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 11-14 sendes forslag til kommuneplanens 
samfunnsdel 2015-2027, datert 07.11.2014, på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn. 
 
Formannskapets behandling 19.11.2014: 
Arne Hillestad (FrP) fremmet forslag til endringer i samfunnsdelen, forslaget sendes 
ut til neste behandling i formannskapet.  
 
Johan Alnes (Ap) foreslo at det innkalles til ekstraordinært formannskapsmøte 
onsdag 3.12.2014 kl. 18.30 for å behandle saken. Saken utsettes. 
Forslag sendes vibeke.berggard@as.kommune.no innen tirsdag 25.11.2014 slik at 
de kan følge innkallingen.  
 
Votering: Ap’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets vedtak 19.11.2014: 
Det innkalles til ekstraordinært formannskapsmøte onsdag 3.12.2014 kl. 18.30 for å 
behandle saken. Saken utsettes. 
Forslag sendes vibeke.berggard@as.kommune.no innen tirsdag 25.11.2014 slik at 
de kan følge innkallingen.  
 
 
 
 

F-78/14 
Bosetting av flyktninger - Tilleggsanmodning for 2014-2015. 
Anmodning om bosetting i 2016-2017 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Formannskapets behandling 19.11.2014: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

mailto:vibeke.berggard@as.kommune.no
mailto:vibeke.berggard@as.kommune.no
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Formannskapets vedtak 19.11.2014: 
1. Ås kommune kan ikke imøtekomme Integrerings- og mangfoldsdirektoratets 

anmodning om å bosette ytterligere 5 flyktninger for perioden 2014-2015 i tillegg 
til vedtak av 20.11.2013 F-sak 77/13. 

 

2. Anmodningen tas med i vurderingen når boligsosial handlingsplan for Ås 
kommune er ferdigstilt. 

 

3. Anmodning om å bosette minst 15 personer i 2017 vil bli behandlet i løpet av 
2015 og etter at boligsosial handlingsplan for Ås kommune er ferdigstilt. 

 
 
 

F-79/14 
Parkering i Ås sentrum - snarlige tiltak 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 06.11.2014: 
1. Ås kommune starter håndheving av gjeldende parkeringsbestemmelser i Ås 

sentrum så snart myndighet for dette foreligger. 
2. Rådmannen vil legge fram en helhetlig plan for parkeringsbestemmelser i Ås 

sentrum til politisk behandling våren 2015. 
 
Formannskapets behandling 19.11.2014: 
Johan Alnes (Ap) fremmet forslag om at kulepunktene s. 45 i saksfremlegget tas inn i 
formannskapets innstilling punkt 1.  
I 4. kulepunkt erstattes «nye» med «praktisering av». 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Ap’s tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 19.11.2014: 
1. Ås kommune starter håndheving av gjeldende parkeringsbestemmelser i Ås 

sentrum så snart myndighet for dette foreligger, jf. følgende punkter: 

 Ås kommune får myndighet fra Vegdirektoratet til å håndheve stopp- og 
parkeringsbestemmelsene.  

 Eksisterende skiltplan legges til grunn, og det settes opp et fåtall supplerende 
skilt for å tydeliggjøre bestemmelsene. 

 Ås avis og Østlandets blad tilsendes informasjon om parkeringsvilkårene og 
endret håndhevelse av disse. Det samme legges ut på kommunens 
hjemmeside. 

 Det legges ut informasjon på samtlige parkerte biler om praktisering av regler 
og varsel om håndhevelse. Varighet 1 uke. 

 Utstedelse av gebyr for parkering i strid med bestemmelsene igangsettes. 
Gebyrsats er kr. 500,- i henhold til forskrift om offentlig parkeringsregulering og 
parkeringsgebyr. Samme gebyrsats settes for områdene som skiltes 
privatrettslig. 

 Det skiltes med privatrettslig parkering for parkeringen øst for kinoen (1), 
arealet ved Åsgård skole/kulturskolen Ås (2) og på «Hangartomta» (3). Plass 
1 reguleres med 4 timer gratis parkering. Plass 2 og 3 forbeholdes kommunes 
ansatte, samt kommunens tjenestebiler. 
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 Ny skiltplan for Ås sentrum utarbeides parallelt med en helhetlig plan for 
parkering i hele sentrumsområdet. 

 
2. Rådmannen vil legge fram en helhetlig plan for parkeringsbestemmelser i Ås 

sentrum til politisk behandling våren 2015. 
 
 
 
 

F-80/14 
Granheimtunet - tinglysning av skjøte 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Formannskapets behandling 19.11.2014: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 19.11.2014: 
Skjøtet sendes til tinglysning. Dagens verdi på eiendommen skal legges til grunn for 
beregning av dokumentavgift.  
 
 
 

F-81/14 
Søknad om fritak fra kommunale verv - Marianne Semner (H) 
 
Ordførers innstilling: 
1. Marianne Semner (H) fritas fra sine kommunale verv ut perioden. 

 
2. Som nytt medlem i kommunalt råd for funksjonshemmede velges: ………………. 
3. Som nestleder av kommunalt råd for funksjonshemmede velges: ………………. 

 
4. Som ny vara på plass nr. … i hovedutvalg for oppvekst og kultur velges: ……..  
 
Formannskapets behandling 19.11.2014: 
Egil Ørbeck (H) fremmet følgende forslag på navn og forslag om nytt punkt 4: 
Se formannskapets innstilling. 
 
Votering: Ordførers innstilling med H’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 19.11.2014: 
1. Marianne Semner (H) fritas fra sine kommunale verv ut perioden. 
2. Som nytt medlem i kommunalt råd for funksjonshemmede velges:  Ulf Oppegård 
3. Som nestleder av kommunalt råd for funksjonshemmede velges:  Ulf Oppegård 
4. Som personlig vara for Ulf Oppegård i kommunalt råd for funksjonshemmede 

velges: Gro Thorup 
5. Som ny vara på plass nr. 3 i hovedutvalg for oppvekst og kultur velges:  

Torill Myro 
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F-82/14 
Søknad om permisjon fra kommunale verv - Tommy Skar (Ap) 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Formannskapets behandling 19.11.2014: 
Forslag på navn fremmes i kommunestyret. 
 
Votering: Ordførers innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 19.11.2014: 
1. Tommy Skar (Ap) innvilges permisjon fra sine kommunale verv fra vedtaksdato til 

og med 30. april 2015. 
2. Som nytt midlertidig medlem i hovedutvalg for helse og sosial på plass nr. 2 

velges: ……… 
3. Som nytt midlertidig medlem i sosialutvalget på plass nr. 1 velges: …… 
4. Som ny midlertidig nestleder av sosialutvalget velges: …….. 
5. Som nytt midlertidig varamedlem i formannskapet på plass nr. …. velges: ……… 
6. Som nytt midlertidig varamedlem i kommunalt råd for funksjonshemmede velges: 

…… 
 
Konsekvenser for kommunestyret: 
Jeanette Schou (Ap) rykker opp som midlertidig fast medlem av kommunestyret  
til og med 30.04.2015, på plass nr. 10.  
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F-sak 73/14 Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 
Vedlegg til protokollen: Forslag fra Arbeiderpartiet 

 
 
Rådmannens innstilling 24.10.2015:  
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 vedtas med de endringer 
som fremgår av vedlegg. 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2015 vedtas med de endringer som 
fremgår av vedlegg. 
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, med de 
endringer som fremgår av vedlegg. 

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 7 
promille av takstverdien.  

f) Det etableres selvkostfond for reguleringsområdet.  

g) Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost.  

h) Det budsjetteres med 8 mill. kroner avkastning på kommunens e-verksmidler i 2015. 
Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til styrking av bufferfond.  
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F-sak 73/14 Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 
Vedlegg til protokollen: Forslag fra Arbeiderpartiet forts. 
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F-sak 73/14 Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 
Vedlegg til protokollen: Forslag fra Arbeiderpartiet forts. 
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