
 

 

Ås kommune  

  

 

14/00049 
 

 

MØTEPROTOKOLL 

Formannskapet 
 
Møtetid: 22.10.2014 kl. 16.30 – 17.35  
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 
KrF: Morten Lillemo 
FrP: Arne Hillestad 
 
Forfall: Ingen 
 
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 og service- og kommunikasjonssjef Andreas Brodahl. 
 
Diverse merknader: 
Sak 68/14 ble behandlet før rådmannen presenterte budsjettet. 
 
 
Møteprotokoll godkjent 23.10.2014 
av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 
Underskrifter: 
 

_____________________             _____________________ 
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Informasjon fra rådmann 

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 - presentasjon 
 
Rådmannen orienterte, jf. lysark.  
 
Spørsmål sendes skriftlig og samlet fra hvert parti innen mandag 10. november 2014 
til rådmannen, trine.christensen@as.kommune.no, dersom svar ønskes innen 
gruppemøtene mandag 17. november.  
Svar sendes alle partiene. 
 
Videre behandling av saken blir slik:  
• 1. gang i formannskapet 5. november, og 
 rådene, administrasjonsutvalget, hovedutvalgene 4. - 6. november 
• 2. gang i formannskapet 19. november (innstilling), 
  dokumentene ligger deretter ute til offentlig ettersyn til 10.desember 
• kommunestyrets heldagsmøte 10. desember (vedtak) 
 
Dokumentene er gjort tilgjengelige slik:  
 
Trykt versjon av handlingsprogrammet ble delt ut til formannskapets og 
kommunestyrets medlemmer m.fl. i møtene 22.10. og postlegges til øvrige 
medlemmer av råd og utvalg m.fl. dagen etter. 
 
Nettbrett under mappen « -Vedlegg til flere utvalg».  
I den er det opprettet en egen mappe for dokumenter til Handlingsprogram med 
økonomiplan 2015-2018. Der ligger foreløpig følgende: 

 Drøftingsnotat av 16.09.2014 til råd, utvalg og formannskap. 

 Dokumentet «Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018, rådmannens 
forslag – 22. oktober 2014» 

 Lysarkene «Handlingsprogram 2015-2018, presentasjon for formannskapet 
22.10.14»  

 
Internett: Dokumentet «Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018, 
rådmannens forslag – 2. oktober 2013» er publisert på www.as.kommune.no som 
nyhet og under Planer og styringsdokumenter , og publiseres under Møter i politiske 
utvalg, saksdokumenter 2. halvår, kommunestyret 10.12.2014. 
 
Intranett: Dokumentene ble publisert på Intranett samtidig. 
 
  

mailto:trine.christensen@as.kommune.no
http://www.as.kommune.no/
http://www.as.kommune.no/handlingsprogram-med-oekonomiplan.271906.no.html
http://www.as.kommune.no/saksdokumenter-2-halvaar-2013.5276648-99329.html
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Informasjon fra ordfører og eventuelt: 

Kommuneoverlegens stenging av paviljong 2 på Åsgård skole. 
Ivar Ekanger (Ap) ønsket å få opplyst konkret hjemmel for kommunelegens 
umiddelbare stenging. 
 
Rådmannens svar 23.10.2014: 
Kommuneoverlegen har, etter delegasjonsreglementet, myndighet etter bl.a følgende 
lovverk: 
 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.  
§ 26.Virkemidler og dispensasjon 
Kommunen (her kommuneoverlegen) kan foreta gransking, retting, stansing og 
ilegge tvangsmulkt i samsvar med folkehelseloven § 13 til § 16. 
Kommunen kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra bestemmelser i denne 
forskriften. 
 

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 16.Stansing 
Oppstår det forhold ved en virksomhet eller eiendom som medfører en 
overhengende fare for helseskade, skal kommunen (her kommuneoverlegen) stanse 
hele eller deler av virksomheten eller aktiviteten inntil forholdene er rettet eller faren 
er over. Stansing kan om nødvendig gjennomføres med bistand fra politiet. 
 
 

Referatsaker 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
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Saker til behandling 

F-68/14 
Sammenslått brann- og redningsvesen i Follo og Mosseregionen - 
styringsgruppens utredning og anbefaling 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Formannskapets behandling 22.10.2014: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 22.10.2014: 
1. Kommunestyret tar styringsgruppens utredning og anbefaling om et sammenslått 

brann- og redningsvesen i Follo og Mosseregionen til orientering. 
2. Rådmannen gis i mandat å jobbe videre med å vurdere en sammenslåing av 

Søndre og Nordre Follo brannvesen snarest mulig. 
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