
 

 

Ås kommune  

  

 

19/00067 
 

MØTEPROTOKOLL 
Formannskapet 

 
Møtetid: 24.04.2019 kl. 18.30 – 22.20 
Sted: Ås kulturhus, Lille sal 
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Ap:     Ola Nordal, Laila Nordsveen 
MDG:  Erik Wegge Bergvik 
SV:  Kristine Lien Skog 
V:  Jorunn Nakken 
H:  Hilde Kristin Marås 
FrP:  Arne Hillestad 
Sp:  Marianne Røed 
 
Møtende varamedlemmer: 
H:  Egil A. Ørbeck 
 
Forfall:  
H:  Stein Ekhaugen 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær, 
kommunalsjef helse og mestring Marit Roxrud Leinhardt,  
kommunalsjef oppvekst og opplæring Ellen Benestad,  
kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur Nils Erik Pedersen,  
kommunalsjef organisasjon og fellestjeneste Tove Kreppen Jørgensen 
økonomisjef Emil Schmidt,  
service- og kommunikasjonssjef Anne Eid 
 
Diverse merknader: 
Drøftingssak om finansielle handlingsregler ble behandlet under informasjon fra 
rådmannen. 
Kontrollutvalgets leder Håkon L. Henriksen fikk talerett under behandling av sak 
23/19 Årsregnskap. 
Etter at møtet formelt sett var over orienterte kommunalsjef teknikk, samfunn og 
kultur om utbygging av Åsgård skole, se informasjon fra rådmannen pkt. 5. Arne 
Hillestad deltok ikke, han viste til Plan- og byggekomiteens møte 10.04.2019. 
 
Møteprotokoll godkjent 29.04.2019 
av ordfører Ola Nordal og varaordfører Jorunn Nakken. 
 
Underskrifter: 
 

_____________________             _____________________ 
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Informasjon fra rådmann 
 

1. Aalerudmyra skytebane – det er inngått forlik. 
 

2. Haug gård – rettssak 15. og 16.05.2019. 
 

3. Ny kommunalsjef organisasjon og fellestjeneste Tove Kreppen Jørgensen ble 
presentert. 

 

4. Finansielle handlingsregler for Ås kommune, jf. notat av 08.03.2019 vedlagt 
formannskapets protokoll 13.03.2019, 18/03043-23. 
Forslag til finansielle indikatorer, notat av 24.04.2019 ble delt ut, jf. 18/03043-27. 

 

Formannskapets behandling 24.04.2019:  
Formannskapet ber om at det i tillegg legges frem parametere i en tabell de siste 
5 årene både for budsjett og regnskap. Formannskapet ga tilslutning til videre 
prosess. Arbeidet fortsetter 05.06.2019. 
 

5. Utbygging av Åsgård skole.  
Etter at møtet formelt sett var over orienterte kommunalsjef teknikk, samfunn og 
kultur om utbygging av Åsgård skole, jf. Plan- og byggekomiteens møte 
10.04.2019.  
 

Formannskapets tilbakemelding 24.04.2019: 
Formannskapet hadde ingen innvendinger mot at Plan- og byggekomiteen 
fortsetter arbeidet i tråd med orienteringen og Ås kommunes reglementer. 

  
Informasjon fra ordfører og eventuelt 
 

1. Fylkesmannens forventningsbrev for 2019, jf. 15/00804-3, vedlegges protokollen. 
 

2. Avgjørelse lovlighetskontroll budsjettvedtak, jf. fylkesmannens brev av 
05.04.2019. Se referatsak i kommunestyret 08.05.2019. 

 

3. Skatteinngang 2019 – 180 mnok per mars (9,64% økning) 
 

4. Osloregionen årsmøte – stadig nye medlemmer 
 

5. MIPIM/Cannes – Nyttige møter med utbyggere. 
 

6. KS årsmøte debattklima – valgløfte om debatt.  
Ordfører har sluttet seg til Valgløftet 2019. Se vedlegg til protokoll og  
https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/lokaldemokrati/ks-overleverte-valgloftet/ 

 

7. Kurs i ny kommunelov – en del mindre endringer, bl.a. krav til mer langsiktig 
økonomiforvaltning, kommunaldirektør har det løpende personalansvaret 

 

8. Follorådet: Møte med Mosseregionen og Indre Østfold 
 

9. Signert frafall av pant i konkursbo etter Vari Utvikling AS   
 

10. Signert startlån husbanken 2019: 30 MNOK, 1,56 %pa 
 

11. Signert garantidokument Ås Pro: Lån kr 5,7 MNOK 
 

12. Samarbeidsplattformen - innovasjonssenter  

https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/lokaldemokrati/ks-overleverte-valgloftet/
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Saker til behandling  

F-18/19 
Etablering av felles IKT-samarbeid mellom kommunene  
Frogn, Nesodden, Vestby og Ås - 2. gangs behandling 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune slutter seg til et felles IKT-samarbeid med en eller flere av 

kommunene Frogn, Nesodden og Vestby. 
2. IKT-samarbeidet organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid etter 

kommuneloven §28, 1b. 

3. Vedlagte forslag til samarbeidsavtale for IKT-samarbeidet vedtas. 

4. Rådmennene gis myndighet til å justere vedlagte samarbeidsavtale og velge 

vertskommune etter at saken er behandlet i alle kommunestyrene. 

5. De berørte ansatte i samarbeidskommunene overføres til vertskommunen med 

hjemmel i arbeidsmiljølovens kapittel 16 om virksomhetsoverdragelse. 

6. Myndighet i saker vedrørende IKT-samarbeidet delegeres i henhold til 

kommuneloven § 28-1b ved at kommunestyret i samarbeidskommunen gir 

instruks til egen rådmann om å delegere egen myndighet til rådmann i 

vertskommunen.  

Myndigheten omfatter oppgaver innenfor IKT-samarbeidet og treffe avgjørelser i 

enkeltsaker eller typer saker som ikke er av prinsipiell betydning.  

Formannskapets behandling 24.04.2019: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følende forslag:  
Punkt 1 endres til: …samarbeid med kommunene Frogn og Vestby. 
Øvrige forslag følger protokollen. 
 
Ola Nordal (Ap) fremmet følgende forslag til rådmannens innstilling: 
Pkt. 3 endres: Vedlagte forslag til samarbeidsavtale bearbeides videre og legges 
frem for formannskapet. Punkt. 4 utgår. 
 
Votering:  
Rådmannens innstilling med H’s og Ap’s endringsforslag ble enstemmig tiltrådt.  
 
Formannskapets innstilling 24.04.2019: 
1. Ås kommune slutter seg til et felles IKT-samarbeid med kommunene Frogn og 

Vestby. 
2. IKT-samarbeidet organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid etter 

kommuneloven §28, 1b. 

3. Vedlagte forslag til samarbeidsavtale bearbeides videre og legges frem for 

formannskapet. 

4. De berørte ansatte i samarbeidskommunene overføres til vertskommunen med 

hjemmel i arbeidsmiljølovens kapittel 16 om virksomhetsoverdragelse. 

5. Myndighet i saker vedrørende IKT-samarbeidet delegeres i henhold til 

kommuneloven § 28-1b ved at kommunestyret i samarbeidskommunen gir 

instruks til egen rådmann om å delegere egen myndighet til rådmann i 

vertskommunen.  
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Myndigheten omfatter oppgaver innenfor IKT-samarbeidet og treffe avgjørelser i 
enkeltsaker eller typer saker som ikke er av prinsipiell betydning.  

_____ 
 
Forslag som følger saken fra Hilde Kristin Marås (H): 
1. Ås kommune innleder samtaler med kommunene Frogn, Nesodden og Vestby om 

mulig felles IKT-samarbeid 
2. I samtalene skal følgende momenter belyses – sett i lys av hvor mange 

kommuner samarbeidet skal omfatte: 
a. Driftsform – Vertskommunesamarbeid 28-1 b/28-1c vs IKS; fordeler og 

ulemper 
b. Tjenester som skal inngå i «det nye selskapet» 

i. Skal det leveres like tjenester til alle kommunene? 
ii. Hva skjer når nye tjenester kommer til? 
iii. Hvordan skal betaling for tjenestene foregå? 
iv. Skal det opprettes tjenestekatalog og/eller SLA? 
v. Hva skjer om en kommune trenger flere tjenester enn andre 

kommuner? 
vi. Hvilke krav til sikkerhet finnes, og er de like i alle kommunene? 

c. Personell – er det tenkt at alle ressurser tilknyttet IKT i kommunene 
overføres til «det nye selskapet» eller skal det fortsatt finnes lokale IKT-
ressurser? Beskriv eventuelle fordeler og ulemper. Beskriv også hvordan 
ledelse av «det nye selskapet» skal skje og hvordan leder skal ansettes. 

i. Beskriv også om det er vaktordninger i de ulike kommunene pga 
drift eller andre forhold 

d. Beskrivelse av teknisk infrastruktur i de ulike kommunene. Hvilke synergier 
kan man hente her? Kan servere etc avvikles/erstattes av en annen 
kommunes eksisterende infrastruktur? 

i. Har alle kommuner sine servere lokalt eller disse plassert i et 
driftssenter i dag? 

ii. Er det tenkt at dette skal samlokaliseres i et eget driftssenter?  
iii. Hva blir etableringskostnader, og hvordan skal kostnaden fordeles 

fremover? 
iv. Må det gjøres nye investeringer, og i så fall hvilke? 
v. Er det ulike krav til oppetider etc i de ulike kommunene? 

e. Outsourcing av driftstjenester vs eget driftsselskap – hvilke tjenester kan 
settes ut og hvilke bør beholdes lokalt. Beskriv fordeler og ulemper. 

f. Økonomi – Anslå budsjett for «det nye selskapet» 
i. Blir det besparelser i form av lisenser? 
ii. Hva blir kostandene knyttet til servere og infrastruktur knyttet til 

etablering og fremtidig drift fordelt på de ulike kommunene? 
iii. Beskriv hvordan kostander skal fordeles. 
iv. Beskriv forventede innsparinger 

3. Rådmannen fremlegger ny sak for Formannskapet når mulig samarbeid er drøftet 
med de foreslåtte kommunene. 
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F-19/19 
Avtale om drift og utvikling av Breivoll  
med Den Norske Turistforening Oslo og Omegn 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs (HTM) innstilling 11.04.2019: 
1. Ås kommune inngår en langsiktig avtale med Den Norske Turistforening Oslo og 

Omegn om drift og utvikling av Breivoll for å skape Østlandets mest inkluderende 
og allsidige friluftsarena. 

2. Avtaledokumentene 
a. Breivoll leieavtale – Hoveddokument – 08.05.19 
b. Breivoll leieavtale – Økonomisk vedlegg – 08.05.19 
c. Breivoll leieavtale – Teknisk vedlegg – 08.05.19 
d. Breivoll leieavtale – Kartvedlegg – 11.02.19 

legges til grunn for samarbeidet med følgende justeringer: 
I. Punkt 7. «Driftsstyre» endres til «Samarbeidsutvalg» 
II. Punkt 7. Samarbeidsutvalget gis fullmakt til å innvilge avdragsfrihet eller 

utsatt husleie med bakgrunn i manglende inntektsgrunnlag til å sikre 
forsvarlig drift på Breivoll. En utsettelse skal maksimalt gjelde for ett år av 
gangen og forelegges formannskapet til orientering. 

III. Punkt 5. Leietid. Tillegges følgende setning: DNT Oslo og Omegn gis 
fortrinnsrett til å tegne ny leieavtale, på fremforhandlede vilkår, etter utløpt 
leieperiode. Fortrinnsretten faller bort dersom senere lov, forskrift eller 
andre sentrale føringer er til hinder for dette. 

IV. Punkt 7. Minimum en av samarbeidsutvalgets medlemmer skal være 
politisk valgt. 

 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 09.04.2019: 
1. Ås kommune inngår en langsiktig avtale med Den Norske Turistforening Oslo og 

Omegn om drift og utvikling av Breivoll for å skape Østlandets mest inkluderende 
og allsidige friluftsarena. 

2. Avtaledokumentene 
a. Breivoll leieavtale – Hoveddokument – 08.05.19 
b. Breivoll leieavtale – Økonomisk vedlegg – 08.05.19 
c. Breivoll leieavtale – Teknisk vedlegg – 08.05.19 
d. Breivoll leieavtale – Kartvedlegg – 11.02.19 

legges til grunn for samarbeidet. 
3. Det forutsettes at inne- og uteområder blir universelt utformet. 
 
Eldrerådets innstilling/uttalelse 09.04.2019: 
Eldrerådet tar rådmannens innstilling til orientering og har følgende innspill:  
Avtaler som gjelder oppsigelser og endring må være gjensidige. 
Det bør etableres 

 handikapparkeringer 

 stier som er tilrettelagt for rullatorer og rullestoler 

 tilrettelagt tilgjengelighet til badevannet for seniorer med redusert balanse og 
gangfunksjon 
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Ungdomsrådets vedtak 08.04.2019: 
1. Ås kommune inngår en langsiktig avtale med Den Norske Turistforening Oslo 

og Omegn om drift og utvikling av Breivoll for å skape Østlandets mest 
inkluderende og allsidige friluftsarena. 

2. Avtaledokumentene 
a. Breivoll leieavtale – Hoveddokument – 08.05.19 
b. Breivoll leieavtale – Økonomisk vedlegg – 08.05.19 
c. Breivoll leieavtale – Teknisk vedlegg – 08.05.19 
d. Breivoll leieavtale – Kartvedlegg – 11.02.19 

legges til grunn for samarbeidet. 
3. Driftsstyret utvides med en representant fra ungdomsrådet for å ivareta barn 

og unges interesser. 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune inngår en langsiktig avtale med Den Norske Turistforening Oslo og 

Omegn om drift og utvikling av Breivoll for å skape Østlandets mest inkluderende 
og allsidige friluftsarena. 

2. Avtaledokumentene 
a. Breivoll leieavtale – Hoveddokument – 08.05.19 
b. Breivoll leieavtale – Økonomisk vedlegg – 08.05.19 
c. Breivoll leieavtale – Teknisk vedlegg – 08.05.19 
d. Breivoll leieavtale – Kartvedlegg – 11.02.19 

legges til grunn for samarbeidet.  
 

Tillegg foreslått i notat av 07.04.2019 etter styrebehandling i DNT: 
legges til grunn for samarbeidet med følgende justeringer: 

I. Punkt 7. «Driftsstyre» endres til «Samarbeidsutvalg»  
II. Punkt 7. Samarbeidsutvalget gis fullmakt til å innvilge avdragsfrihet eller 

utsatt husleie med bakgrunn i manglende inntektsgrunnlag til å sikre 
forsvarlig drift på Breivoll. En utsettelse skal maksimalt gjelde for ett år 
av gangen og forelegges formannskapet til orientering. 

III. Punkt 5. Leietid. Tillegges følgende setning: DNT Oslo og Omegn gis 
fortrinnsrett til å tegne ny leieavtale, på fremforhandlede vilkår, etter 
utløpt leieperiode. Fortrinnsretten faller bort dersom senere lov, forskrift 
eller andre sentrale føringer er til hinder for dette. 

  
Formannskapets behandling 24.04.2019: 
Notat av 07.04.2019 «Avtale om drift og utvikling av Breivoll – Notat etter 
styrebehandling i DNT» ble sendt på e-post og publisert 08.04.2019, jf. 17/01623-25. 
 

Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:  
1. Elever og barn ved skoler og barnehager i Ås skal betale halv pris ved bruk av 

tilbud i skolenes eller barnehagenes regi. Denne utgiften kompenseres ved 

redusert leiepris. 

2. Samarbeidsutvalget utvides med en representant fra ungdomsrådet for å 

ivareta barn og unges interesser. 

3. Tilrettelegging for universell utforming gjennomføres så langt det er 
hensiktsmessig. 

og følgende endringsforslag: 
«Ny» før leieavtale  
Formannskapet, ikke samarbeidsutvalget. 
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Formannskapet ble enige om følgende endringer i HTMs innstilling: 
pkt. 2. III tilføyes «nye fremforhandlede vilkår…» 
pkt. 2. IV endres til «Samarbeidsutvalget utvides slik at kommunen skal ha 4 
representanter hvorav 2 er folkevalgte og 2 fra administrasjonen, og inntil 4 
representanter fra DNT.» 
 
Votering: 
HTM’s innstilling:  
pkt. 1. og 2. til og med I. første setning ble enstemmig tiltrådt 
pkt. 2. I. ble enstemmig tiltrådt 
pkt. 2. II. ble enstemmig strøket 
pkt. 2. III. med omforent tilføyelse ble enstemmig tiltrådt. 
pkt. 2. IV. omforent forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
SV’s tilleggsforslag:  
pkt. 1 ble nedstemt 7-2 (MDG, SV). 
pkt. 3 ble nedstemt 8-1 (SV). 
pkt. 2 ble nedstemt 8-1 (SV). 
 
Formannskapets innstilling 24.04.2019: 
1. Ås kommune inngår en langsiktig avtale med Den Norske Turistforening Oslo og 

Omegn om drift og utvikling av Breivoll for å skape Østlandets mest inkluderende 
og allsidige friluftsarena. 

2. Avtaledokumentene 
a. Breivoll leieavtale – Hoveddokument – 08.05.19 
b. Breivoll leieavtale – Økonomisk vedlegg – 08.05.19 
c. Breivoll leieavtale – Teknisk vedlegg – 08.05.19 
d. Breivoll leieavtale – Kartvedlegg – 11.02.19 

legges til grunn for samarbeidet med følgende justeringer: 
I. Punkt 7. «Driftsstyre» endres til «Samarbeidsutvalg» 
II. Punkt 5. Leietid. Tillegges følgende setning: DNT Oslo og Omegn gis 

fortrinnsrett til å tegne ny leieavtale, på nye fremforhandlede vilkår, etter 
utløpt leieperiode. Fortrinnsretten faller bort dersom senere lov, forskrift 
eller andre sentrale føringer er til hinder for dette. 

III. Punkt 7. Samarbeidsutvalget utvides slik at kommunen skal ha 4 
representanter hvorav 2 er folkevalgte og 2 fra administrasjonen, og inntil 4 
representanter fra DNT. 
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F-20/19 
R-320 Detaljreguleringsplan for Norderås førerhundskole 
 
Innstilling fra HTM og Klima- og miljøutvalget til formannskapet 11.04.2019: 
Formannskapet vedtar å omdisponere 8,7 daa LNF-A i gjeldende kommuneplan til 
offentlig eller privat tjenesteyting i forbindelse med detaljreguleringsplan for Norderås 
førerhundskole.  
 
Kommuneplanen korrigeres ihht omdisponeringen i førstkommende 
kommuneplanrullering. 
 
Rådmannens innstilling 23.03.2019: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for teknikk og miljø 
å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan R-320 Norderås 
førerhundskole, som vist på kart datert 21.02.2019, med reguleringsbestemmelser 
datert 21.02.2019.  
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse med følgende tillegg:  
 

1. Nytt punkt 4.5.2. legges i reguleringsbestemmelsene med følgende 
formulering: «Matjorda på arealet tas vare på og kjøres til egnet sted for 
oppdyrking eller jordforbedring på areal der det skal drives jordbruk. Plan for 
dette skal inngå i planbeskrivelsen.» 

 
Dette med forbehold om Formannskapets godkjenning av planforslaget.  
 
Formannskapet: 
Formannskapet vedtar å omdisponere 8,7 daa LNF-A i gjeldende kommuneplan til 
offentlig eller privat tjenesteyting i forbindelse med detaljreguleringsplan for Norderås 
førerhundskole.  
 
Kommuneplanen korrigeres ihht omdisponeringen i førstkommende 
kommuneplanrullering.  
 
Formannskapets behandling 24.04.2019: 
Formannskapet drøftet seg frem til følgende omforente forslag: 
Formannskapet ber om at det utredes alternativ plassering på ikke dyrkbar mark, 
eventuelt mindre verdifull dyrka mark. 
 
Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 24.04.2019: 
Formannskapet ber om at det utredes alternativ plassering på ikke dyrkbar mark, 
eventuelt mindre verdifull dyrka mark. 
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F-21/19 
Oppfølging - Barn i lavinntektsfamilier 
 
Hovedutvalg for helse og sosials (HHS) innstilling 10.04.2019: 
1. Ås kommune skal jobbe tverrsektorielt, med utgangspunkt i barnets perspektiv, 

og satse på tiltak som sikrer at barn i lavinntektsfamilier kan delta i sosiale 
aktiviteter.  

2. Prioritering av midler til aktuelle tiltak behandles i forbindelse med 
budsjettprosessen. 

Imidlertid kan ikke HHS se at rådmannen har besvart kommunestyrets vedtak av 
14.02.2018 K-sak 9/18 punkt 2 og 3. Derfor ber HHS om en tilleggssak som besvarer 
kommunestyrets vedtak før hele saken kvitteres ut. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs (HOK) innstilling 10.04.2019: 
Saken sendes tilbake til rådmannen for å kvittere ut kommunestyrets vedtak i sak 
9/18 pkt 2 før den fremmes på nytt. 

Innstillinger fra ungdomsrådets 08.04.2019 og rådmannen: 
1. Ås kommune skal jobbe tverrsektorielt, med utgangspunkt i barnets perspektiv, 

og satse på tiltak som sikrer at barn i lavinntektsfamilier kan delta i sosiale 
aktiviteter.  

2. Prioritering av midler til aktuelle tiltak behandles i forbindelse med 
budsjettprosessen. 

3. Innsatsen for barn i lavinntektsfamilier forankres i «Helhetlig plan for barn og 
unge». 

 
Formannskapets behandling 24.04.2019: 
Saken ble ikke tatt opp til behandling, jf. HOKs innstilling. 
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F-22/19 
Årsmelding 2018 Ås kommune 
 
Innstillinger fra administrasjonsutvalget, HTM, HOK, råd for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne, eldrerådet, ungdomsrådet: 
Årsmelding med årsberetning 2018 tas til orientering. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 10.04.2019: 

 Årsmelding med årsberetning 2018 tas til orientering. 
 

 Vedrørende ferie- og vikarbruk ønsker Hovedutvalg for helse og sosial at vi 
benytter historiske data til å legge inn i budsjettet en realistisk post.  

 
Formannskapets behandling 24.04.2019: 
Notat av 08.04.2019 «Årsmelding 2018 – korrigering av avsnitt om investeringer» ble  
Sendt på e-post og publisert 08.04.2019, jf. 19/00955-2. 
 
Votering: Det ble ikke votert. Saken behandles i kommunestyret. 
 
Formannskapets/rådmannens innstilling 24.04.2019: 
Årsmelding med årsberetning 2018 tas til orientering. 
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F-23/19 
Ås kommunes årsregnskap 2018 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommunes årsregnskap for 2018 godkjennes. 
2. Årets mindreforbruk på 11 390 000 kr overføres til generelt disposisjonsfond 

25650000. 
 
Formannskapets behandling 24.04.2019: 
Kontrollutvalget får ikke behandlet kommunens årsregnskap før 03.05.2019. I følge 
kontrollutvalgsforskriften § 7 skal kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret 
med kopi til formannskapet før formannskapet avgir sin innstilling. 
Revisors beretning 2018 ble sendt på e-post 23.04.2019 med orientering om 
ovennevnte. 
 
Votering:  
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt med forbehold om eventuelle 
kommentarer fra kontrollutvalget. 
 
Formannskapets innstilling 24.04.2019 med forbehold om eventuelle 
kommentarer fra kontrollutvalget: 
1. Ås kommunes årsregnskap for 2018 godkjennes. 
2. Årets mindreforbruk på 11 390 000 kr overføres til generelt disposisjonsfond 

25650000. 
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Drøfting 

 
1/19 Finansielle handlingsregler for Ås kommune, jf. notat av 08.03.2019 

vedlagt formannskapets protokoll 13.03.2019, 18/03043-23. 
 
Se informasjon fra rådmannen pkt. 4. 
 

2/19 Representantskapsmøter i interkommunale selskaper (IKS) 
 
Ordfører orienterte om status for de enkelte selskapene fra møtene 
24.04.2019 med: 

 Follo Ren IKS 

 Follo brannvesen IKS 

 Follo barnevernvakt 

 Follo krise- og incestsenter IKS 

 Kemneren i Follo 

 Nordre Follo renseanlegg IKS 
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