
Ås kommune

MØTEPROTOKOLL

Formannskapet

Møtetid: 29.01.2014 kl. 18:30 –22.35.
Sted: Ås kulturhus, Lille sal

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.

Møtende medlemmer:
A: Johan Alnes*, Ivar Ekanger
V: Jorunn Nakken
Sp: Marianne Røed
SV: Hege Opedal
H: Gro Haug, Egil A. Ørbeck
FrP: Arne Hillestad

Møtende varamedlemmer:
H: Ida Elisabeth Krogstad
A: Anne Odenmarck*

Forfall:
KrF: Morten Lillemo

Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård -sekretær,
helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, teknisk sjef Arnt Øybekk, plan- og
utviklingssjef Greta Løkhaug, service- og kommunikasjonssjef Andreas Brodahl,
organisasjons- og personalsjef Wenche Vedhugnes, planlegger Liv Marit Søyseth,
rådgiver Emilie Lassen Bue, controller Paul Roar Ågedal.

Diverse merknader:
* Anne Odenmarck møtte som vara for Johan Alnes i F-sak 9/14.
Sak 8 og 9 ble behandlet for lukkede dører.

Møteprotokoll godkjent 31.01.2014
av ordfører Johan Alnes t.o.m. sak 8/14, varaordfører Marianne Røed og
Egil Ørbeck sak 9/14.

Underskrifter:

___________________ ___________________ ___________________
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Informasjon fra rådmann

1. Aalerudmyra –Rådmannen informerte om status.

2. Reservasjonsrett for leger - Høring. Sak legges frem for hovedutvalg for helse og
sosial/kommunestyret. Høringsfrist er 30.04.2014.

3. Eiendomsskatt –Vurdering av eiendommer for taksering, jf. notat datert
23.01.2014, 13/05768-15. Notatet ble lagt på iPad og sendt på e-post 27.01.2014.

Formannskapets behandling:
Formannskapet ble enige om alternativ 2 for videre saksgang:

Det innkalles til et ekstraordinært møte i formannskapet før kommunestyret 12.
februar. Da kan eiendommer som kan unntas behandles i kommunestyre-
møtet12. februar 2014. Med dette alternativet kan fritak vedtas førskatten
skrives ut innen 1. mars.

4. Kommuneplan 2015-2027. Planprogram.
Rådmannen v/prosjektleder for kommuneplanen orienterte om forslag til prosess
og inviterte til medvirkning. Presentasjonen legges på iPad under
«utvalgsdokumenter –Vedlegg til flere utvalg –Kommuneplanprosess 2015 –
2019». Endelig vedtak av kommuneplanen skjer i mai 2015.

Informasjon fra ordfører og eventuelt

Reservasjonsrett for leger, jf. punkt 2 under informasjon fra rådmannen. Ordfører
orienterte om at han har uttalt seg om sitt syn som privatperson.

Referatsaker

1/14 Endringer i prinsipper for oppnevning av kandidater
13/00106-8

2/14 Saksutskrift - Fordeling av tilskudd til skolemiljøene i Ås 2013
13/03906-14

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/horing---reservasjonsordning-for-fastleg.html?id=749564
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Saker til behandling

F-1/14
Nye leieavtaler for deler av Breivoll

Rådmannens innstilling:
Ås kommune godkjenner leieavtale mellom Ås kommune og Breivolls venner og
leieavtale mellom Ås kommune og Brunstad kristelige menighet, begge datert 29.
januar 2014.

Formannskapets behandling 29.01.2014:
Undertegnede intensjonsavtaler ble sendt på e-post 29.01.2014.

Hege Opedal (SV) fremmet følgende forslag:
1. Ås kommune godkjenner intensjonsavtalen mellom Ås kommune og Breivolls

venner og mellom Ås kommune og Brunstad kristelige menighet, begge datert 29.
januar 2014.

2. En eventuell avtaleinngåelse forutsetter at:
- det gule huset må settes skikkelig i stand uten at disse kostnadene skal dekkes
av Breivolls venner.
- offentligheten, inklusiv Breivolls venner og Brunstad kristne menighet, skal ha
tilgang til å bruke friarealene for å oppfylle intensjonene med reguleringplanen.
Rådmannen må avklare eventuelle begrensninger i denne bruken etter leievtalen,
og godkjenne aktiviteter når disse er i strid med allmennhetens interesser i hvert
enkelt tilfelle.
-byggesaksbehandlingen av en modulhall må vurderes uavhengig av en
kontraktsinngåelse for å sikre en forsvarlig og uavhengig saksbehandling.

Ivar Ekanger (A) fremmet følgende forslag: Tilsvarer formannskapets vedtak.

Votering:
Ap’s forslag punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Ap’s forslag punkt 2 ble vedtatt 5-4 (1H, V, Sp, SV).
Ap’s forslag punkt 3 ble enstemmig vedtatt.
SV’s forslag ble nedstemt 7-2 (V, SV)

Formannskapets vedtak 29.01.2014:
1. Ås kommune støtter intensjonsavtalene med Breivolls venner og Brunstad

kristelige menighet.
2. Intensjonsavtalene søkes omgjort til en felles avtale mellom de tre parter. Denne

framlegges for formannskap og kommunestyre til godkjenning.
3. Ås kommune som eier godkjenner at Brunstad kristelige menighet søker om

oppføring av aktivitetsbygg, jf. kommunestyrets vedtak av 29.05.2013.
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F-2/14
Kommunal garanti Vinterbro ishall - korrigering

Rådmannens innstilling:
Tilsvarer formannskapets innstilling.

Formannskapets behandling 29.01.2014:
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling 29.01.2014:
Ås kommune garanterer med selvskyldnergaranti for spillemidler pålydende 10,8 mill.
kr til Vinterbro AS som er søker av spillemidler.
Garantien gjelder i 20 år.

F-3/14
Prosjektarbeid med innsparing og endringer i 2014

Rådmannens innstilling:
Formannskapet vedtarat det nedsettes fire arbeidsgrupper til å jobbe med
innsparinger og endringer våren 2014, i samsvar med prosjektmandatet.
Formannskapet velger følgende politiske gruppedeltakere, i tillegg til
hovedutvalgslederne:

Gr.1……………………………………………………….
Gr.2…………………………………………………….
Gr.3 ……………………………………………………….
Gr.4…………………………………………………………..

Formannskapets behandling 29.01.2014:
Johan Alnes (A) fremmet følgende alternative forslag:
Tilsvarer formannskapets vedtak.

Votering:
Ap’s forslag ble vedtatt 7-2 (1H, SV) ved alternativ votering mot rådmannens
innstilling.

Formannskapets vedtak 29.01.2014:
Det etablereres ikke egne arbeidsgrupper, men administrasjonen jobber med saken i
hovedutvalgene og formannskap. Dokumentasjon legges fram i et seminar i mai.
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F-4/14
Vurdering av sammensetning av enkelte nemnder og utvalg -
Nyvalg

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar følgende nyvalg:

Takstnemnd
Medlemmer Varamedlemmer

1. 1.
2. 2.
3. 3.

Overtakstnemnd
Medlemmer Personlige varamedlemmer

Kontrollutvalget
Medlemmer Personlig varamedlemmer

Leder:
Nestleder:

Formannskapets behandling 29.01.2014:
Ordfører fremsatte følgende forslag etter forslag fra de aktuelle partiene:

Takstnemnd, overtakstnemnd og kontrollutvalg gjenvelges med følgende endringer:
1. Takstnemnd:

På varaplass nr. 2 i stedet for Trine Hvoslef-Eide (V): Erling Rognli (V)

2. Overtakstnemnd:
Medlem i stedet for Odd Rønningen (Sp): Odd Vangen (Sp)
Medlem i stedet for Hilde Kristin Marås (H):
Varamedlem i stedet for Ivar Ekanger (A): Ola Nordal (A)

3. Kontrollutvalg:
Varamedlem i stedet for Reidun Aalerud (H): Turid Johnsen (H)

Ledere og nestledere gjenvelges.
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Votering:
Ordførers forslag ble enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling 29.01.2014:
Kommunestyret vedtar følgende nyvalg:

Takstnemnd
Medlemmer Varamedlemmer

1. Håvard Steinsholt SV 1. Joar Solberg A
2. Reidun Aalerud H 2. Erling Rognli V
3. Svend Kvarme Sp 3. Kjell-Ivar Brynildsen A

Leder: Håvard Steinsholt

Overtakstnemnd
Medlemmer Personlige varamedlemmer
Odd Vangen Sp Ola Heir Sp
Else Jorunn Vestby A Gerd Berntsen A
Ivar Sæveraas V Erling Berge V
Ingunn Ramsfjell Taksdal SV Jan Sjølli SV

H Ola Nordal A
Bjørn Leivestad H Bjørn Bråte A

Kontrollutvalget
Medlemmer Personlig varamedlemmer
Einride Berg A Oddvar Kolstad A
Tone Holm Dagsvold A Bjørn Ole Alm A
Trine Hvoslef-Eide V Marit Hauken A
Håkon L. Henriksen H Turid Johnsen H
Olav Aardalsbakke KrF Arve Skutlaberg KrF

Leder: Håkon L. Henriksen
Nestleder: Einride Berg

F-5/14
Uttreden fra kommunale verv - Elin Haga Stabbetorp (Sp)
- Nyvalg

Rådmannens innstilling:
Elin Haga Stabbetorp har trådt ut av sine kommunale verv pga. folkeregistrert flytting
fra kommunen.
1. Som nytt varamedlem i hovedutvalg for teknikk og miljø velges: ……………………

på plass nr. …..
2. Som nytt medlem i plankomiteen velges: ………………………
3. Som ny nestleder i plankomiteen velges: ………………………

Konsekvenser for kommunestyret
Det foretas nytt valgoppgjør i kommunestyret slik:
Etter opprykk i vararekken for Senterpartiet blir Trygve Kvarme nytt varamedlem i
kommunestyret på plass nr. 6.
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Formannskapets behandling 29.01.2014:
Det var enighet om at saken behandles i kommunestyret.

Forslag som følger saken:
Gro Haug (H) fremmet forslag om Bjørn Leivestad (H) som ny nestleder i
plankomiteen.

Votering: Ingen

Formannskapets innstilling 29.01.2014:
Elin Haga Stabbetorp har trådt ut av sine kommunale verv pga. folkeregistrert flytting
fra kommunen.
1. Som nytt varamedlem i hovedutvalg for teknikk og miljø velges: ……………………

på plass nr. …..
2. Som nytt medlem i plankomiteen velges: ………………………
3. Som ny nestleder i plankomiteen velges: ………………………

Konsekvenser for kommunestyret
Det foretas nytt valgoppgjør i kommunestyret slik:
Etter opprykk i vararekken for Senterpartiet blir Trygve Kvarme nytt varamedlem i
kommunestyret på plass nr. 6.

F-6/14
Uttreden fra verv i kommunalt råd for funksjonshemmede -
Silje Dons Ranhoff - Nyvalg

Rådmannens innstilling:
Silje Dons Ranhoff (NHF) har trådt ut av sitt varaverv i kommunalt råd for
funksjonshemmede.

Som ny personlig vara for Adriana Schmidt (HLF Ytre Follo) velges: …………………..

Formannskapets behandling 29.01.2014:
Siden det ikke er kommet forslag på kandidater fra foreningene, fremmet ordfører
følgende forslag:
Jacob Apeland (HLF Ytre Follo), som er personlig vara for Anne Marit Kleven, velges
også som personlig vara for Adriana Schmidt.

Votering: Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak 29.01.2014:
Silje Dons Ranhoff (NHF) har trådt ut av sitt varaverv i kommunalt råd for
funksjonshemmede.

Som ny personlig vara for Adriana Schmidt (HLF Ytre Follo) velges:
Jacob Apeland (HLF Ytre Follo)
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F-7/14
Pensjonsordning for folkevalgte i Ås kommune

Rådmannens innstilling:
Tilsvarer formannskapets innstilling.

Formannskapets behandling 29.01.2014:
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling 29.01.2014:
1. Folkevalgte i Ås kommune som fyller kravene for innmelding i

pensjonsordning skal fra 1.1.2014 opptjene sine pensjonsrettigheter
tilsvarende pensjonsordning for stortingsrepresentanter og
regjeringsmedlemmer (hybrid-ordningen).

2. En folkevalgt oppfyller innmeldingskravet til pensjonsordningen når hun/han
har en godtgjørelse som tilsvarer 1/3 av en full godtgjørelse.

3. Folkevalgte tilmeldes ordningen med tilsvarende egenandel (2 %).

F-8/14
Søknad om tildeling av tomt

Rådmannens innstilling:
Inntil 2 daa av kommunens eiendom gnr. 55 bnr. 187 tilbys søkerne med sikte på
oppføring av bolig med inntil 6 boenheter tilpasset funksjonshemmede. Arealet er
markert på kartutsnitt som er vedlagt saken.

Arealet overdras som festetomt med årlig festeavgift tilsvarende kommunens øvrige
festeavtaler i området, oppjustert i henhold til økningen i KPI regnet fra 01.01.2005
og for øvrig i samsvar med vilkårene i tomtefesteloven.

Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne festekontrakt.

Formannskapets behandling 29.01.2014:
Saken ble behandlet for lukkede dører i henhold til kommuneloven § 31 nr. 2.

Ivar Ekanger (A) fremmet følgende forslag: Tilsvarer formannskapets vedtak.

Votering: Ap’s forslag ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak 29.01.2014:
Saken sendes tilbake til rådmannen for nærmere utredning jamfør merknader under
behandlingen av saken.
.Klikk her for å skrive inn tekst.
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