
Ås kommune

13/06209

MØTEPROTOKOLL

Kommunestyret

Møtetid: 18.06.2014 kl. 18:30 -21:55
Sted: Ås kulturhus, Store sal

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33.

Møtende medlemmer:
Johan Alnes (Ap), Anne Odenmarck (Ap), Laila P. Nordsveen (Ap), Joar Solberg
(Ap), Marius Hojem Borge (Ap), Ola Nordal (Ap), Kjell Ivar Brynildsen (frittstående),
Gro Haug (H), Egil A. Ørbeck (H), Sverre Strand Teigen (H), Rubina Mushtaq (H),
Hilde Kristin Marås (H), Dag Guttormsen (H), Arne Hillestad (FrP), Torill Horgen
(FrP), Kjetil Barfelt (FrP), Terje Michaelsen (FrP), Jorunn Nakken (V), Olav Østerås
(V), Inger Skjervold Rosenfeld (V), Marianne Røed (Sp), Odd Rønningen (Sp), Annett
Hegen Michelsen (Sp), Saroj Pal (SV), Roberto Puente Corral (SV), Morten Lillemo
(KrF), Øystein Westerhagen Milwang (MDG)

Møtende varamedlemmer:
Shangquan Chen (Ap) møtte for Ivar Ekanger (Ap), Rolf Berntsen (Ap) møtte for
Tommy Skar (Ap), Kristin Ohnstad (Ap) møtte for Tone Holm Dagsvold (Ap), Håkon
Ystehede (H) møtte for Ida Elisabeth Krogstad (H), Terje Wold (H) møtte for Jan Ove
Rikheim (H), Ove Haslie (Frp) møtte for Kjetil Barfelt (FrP), Pål Vedeld (SV) møtte for
Hege Opedal (SV)

Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Trine Christensen, oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, plan- og
utviklingssjef Greta Elin Løkhaug, økonomisjef Emil Schmidt, teknisk sjef Arnt
Øybekk, service- og kommunikasjonssjef Andreas Brodahl.

Møtesekretær:
Rita Stensrud, politisk sekretariat

Diverse merknader:
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: K-sak 43 - 60/14.

Vara Ove Haslie (FrP) deltok i sak 43-47, Kjetil Barfelt (FrP) tiltrådte fra sak 48/14.

Følgende ble delt ut i møtet:
• Særutskrift fra kontrollutvalgets vedtak i KU-sak 11/14, 17.06.2014,

Rapport 1. tertial 2014.
• Vekst, magasin fra Follo Næringsråd, utgave 1-2014.
• Årsberetning 2013 fra Åspro AS.
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• Høringsuttalelse fra Ås kommune v/ordfører til Arbeids- og sosialdepartementet,
se «Informasjon fra ordfører».

• Årsmelding 2013 fra Follo Ren IKS

Møteprotokoll godkjent 20.06.2014

Johan Alnes Marianne Røed
Ordfører Varaordfører
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Referatsaker

Referatsakene ble tatt til orientering.

Informasjon fra ordfører

Informasjon om følgende dokument utdelt i møte: Høringsuttalelse fra Ås kommune
v/ordfører til Arbeids- og sosialdepartementet, datert17.06.2014. Tittel: Ås kommune
har følgende bemerkninger til høringsnotatet «Enklere tiltakssystem tilpasset
brukernes behov». Dok.nr. 14/02490-1.

Kommunestyret sluttet seg til høringsuttalelsen. Den ble 19.06.2014 sendt til
departementet.
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Saker til behandling

K-43/14
1. tertialrapport 2014

Formannskapets innstilling 11.06.2014:
1. tertialrapport 2014 tas til orientering.

Kommunestyrets behandling 18.06.2014:
Kontrollutvalgets behandling og vedtak i KU-sak 11/14, 17.06.2014, ble delt ut.

Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 18.06.2014:
1. tertialrapport 2014 tas til orientering.

K-44/14
Budsjettreguleringer 1. tertial 2014

Formannskapets innstilling 11.06.2014:
Budsjettreguleringer for 1. tertial 2014 gjennomføres i tråd med tabell 1. og 2.

Kommunestyrets behandling 18.06.2014:
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes inntil vedtak i HOK er effektuert.

Utsettelsesforslaget ble nedstemt 23-10 (8H, 1MDG, 1KrF).

Votering:
Formannskapets innstilling ble vedtatt 25-8 (8H).

Kommunestyrets vedtak 18.06.2014:
Budsjettreguleringer for 1. tertial 2014 gjennomføres i tråd med tabell 1. og 2.
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K-45/14
Breivoll - gjennomførte påkostninger og rehabiliteringsarbeider i
løpet av leietida

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 05.06.2014:
1. Ås kommune godtar at dokumenterbare utlegg til framføring av vann- og

kloakkledninger legges til grunn for nedskriving av investeringsbeløp i samsvar
med leieavtalens pkt. 13A.

2. Ås kommune finner ikke at Rådmannen har dokumentert hvilke beløp som skal
knyttes til leieavtalens pkt. 13A.

3. Ås kommune forutsetter at leietaker fremmer et dokumentert krav i henhold til
leieavtalens bestemmelser pkt. 13A og alminnelig regnskapsskikk dersom de
anser at de har et slikt krav. Et evt. krav bør fremmes snarest, og i god tid før
leieavtalen utløper.

4. HTM ber Rådmannen følge opp det påviste manglende vedlikeholdet av det gule
huset overfor leietaker, se leieavtalens pkt. 9.

Kommunestyrets behandling 18.06.2014:
Gro Haug (H) fremmet følgende forslag:
Rådmannens innstilling tas opp på nytt:

Ås kommune godtar at kostnadsoppstillingen i brev av 16.10.2006 fra Den
kristelige menighet legges til grunn for nedskriving av investeringsbeløp i
samsvar med leieavtalens 13A.

Votering:
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling ble vedtatt ved alternativ votering mot
Høyres forslag 22-11 (8 H, 3Sp).

Kommunestyrets vedtak 18.06.2014:
1. Ås kommune godtar at dokumenterbare utlegg til framføring av vann- og

kloakkledninger legges til grunn for nedskriving av investeringsbeløp i samsvar
med leieavtalens pkt. 13A.

2. Ås kommune finner ikke at Rådmannen har dokumentert hvilke beløp som skal
knyttes til leieavtalens pkt. 13A.

3. Ås kommune forutsetter at leietaker fremmer et dokumentert krav i henhold til
leieavtalens bestemmelser pkt. 13A og alminnelig regnskapsskikk dersom de
anser at de har et slikt krav. Et evt. krav bør fremmes snarest, og i god tid før
leieavtalen utløper.

4. Kommunestyret ber Rådmannen følge opp det påviste manglende vedlikeholdet
av det gule huset overfor leietaker, se leieavtalens pkt. 9.
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K-46/14
Kommuneplan 2015-2027 - Fastsetting av planprogram

Formannskapets innstilling 11.06.2014:
Tilsvarer kommunestyrets vedtak.

Kommunestyrets behandling 18.06.2014:
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 18.06.2014:
I medhold av plan- og bygningslovens § 4-1 og § 11-13 fastsetter Ås kommune
planprogram for Kommuneplan 2015-2027, datert 26.05.2014.

K-47/14
Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 05.06.2014:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Ås kommune oppstart av
områdereguleringsplan for Ås sentralområde. Med varsel om oppstart sendes forslag
til planprogram for Ås sentralområde på høring, i samsvar med plan- og
bygningslovens § 12-9.

Hovedutvalg for teknikk og miljø ber om at det vurderes å utvide tidsrommet for
høringsrundene i planprosessen for å sikre tilstrekkelig tid til medvirkning.

Kommunestyrets behandling 18.06.2014:
Jorunn Nakken (V) fremmet følgende tilleggsforslag:
Nytt pkt. under Utredningsbehov, s. 41 i Høringsutkastet:
- Landbruk og kulturlandskap:

En utbygging som opprettholder dagens potensial for matproduksjon.

Morten Lillemo (KrF) fremmet følgende endringsforslag:
Høringsfristen for planprogrammet settes til 30. september 2014

Votering:
• Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling med KrFs endringsforslag ble

enstemmig vedtatt.
• Venstres tilleggsforslag ble vedtatt 25-8 (4FrP, 3H, 1Ap).
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Kommunestyrets vedtak 18.06.2014:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Ås kommune oppstart av
områdereguleringsplan for Ås sentralområde. Med varsel om oppstart sendes forslag
til planprogram for Ås sentralområde på høring, i samsvar med plan- og
bygningslovens § 12-9.

Høringsfristen for planprogrammet settes til 30. september 2014.

Nytt pkt. under Utredningsbehov, s. 41 i Høringsutkastet:
- Landbruk og kulturlandskap:

En utbygging som opprettholder dagens potensial for matproduksjon.

K-48/14
R-283 – Reguleringsplan (detalj) for Nøstvedt deponi – planprogram

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 05.06.2014:
Forslag til planprogram for massedeponi ved Nøstvedt gård, datert 15.08.2013,
avslås.

Kommunestyrets behandling 18.06.2014:
Anne Odenmarck (Ap) fremmet følgende forslag:

Forslag til planprogram for massedeponi ved Nøstvedt gård, datert 15.08.2013
aksepteres med følgende tillegg:
• Det skal gjennomføres biologiske feltundersøkelser (pkt. 7.3).
• Det skal legges til grunn for plan- og utredningsarbeidet at deponiet i

driftsfase og etterdriftsfase ikke skal medføre negativ påvirkning på
Gjersjøen som biotop og drikkevannskilde.

• Deponiet begrenses til ca. 1 million kubikkmeter.

Votering:
Hovedutvalget for teknikk og miljøs innstilling ble vedtatt 18-15 (6Ap, 6H, 1FrP, 2V)
ved alternativ votering mot Arbeiderpartiets forslag.

Kommunestyrets vedtak 18.06.2014:
Forslag til planprogram for massedeponi ved Nøstvedt gård, datert 15.08.2013,
avslås.
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K-49/14
R-274 - Reguleringsplan for et område øst for Solbergkrysset

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 05.06.2014:
R-274 Reguleringsplan for et område øst for Solbergkrysset, som vist på kart datert
13.02.2014, med reguleringsbestemmelser datert 26.02.2014, revidert 23.05.2014,
vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Kommunestyrets behandling 18.06.2014:
Ola Nordal (Ap) fremmet følgende forslag:
I § 3 Utnyttelse, høyder, i forslag til endrede reguleringsbestemmelser,
endres følgende:
«Gesimshøyde skal ikke overstige kote + 150.0. Det kan tillates en gesimshøyde
inntil kote + 151,5 for den nordre delen av bebyggelsen forutsatt at bygningsvolumet
trappes ned i øst» erstattes med
«Gesimshøyde skal ikke overstige kote + 151.5.».

Votering:
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling med Arbeiderpartiets endringsforslag ble
enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 18.06.2014:
R-274 Reguleringsplan for et område øst for Solbergkrysset, som vist på kart datert
13.02.2014, med reguleringsbestemmelser datert 26.02.2014, revidert 23.05.2014,
vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, med følgende endring:

I § 3 Utnyttelse, høyder, endres følgende:
«Gesimshøyde skal ikke overstige kote + 150.0. Det kan tillates en gesimshøyde
inntil kote + 151,5 for den nordre delen av bebyggelsen forutsatt at bygningsvolumet
trappes ned i øst» erstattes med
«Gesimshøyde skal ikke overstige kote + 151.5.».

K-50/14
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner - saksframlegg

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 04.06.2014:
1. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner vedtas.
2. Det foretas revisjon av planen annen hvert år.

Kommunestyrets behandling 18.06.2014:
Egil Ørbeck (H) fremmet følgende forslag:
«Annen hvert år» i pkt. 2, endres til «gjennom planprogrammet».

Morten Lillemo (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag:
Nytt pkt. 3:
Neste revisjon bør også analysere årsakene til vold og inkludere tiltak for å forebygge
vold i nære relasjoner.
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Votering:
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling med Høyre og KrFs forslag ble
enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 18.06.2014:
1. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner vedtas.
2. Det foretas revisjon av planen gjennom planprogrammet.
3. Neste revisjon bør også analysere årsakene til vold og inkludere tiltak for å

forebygge vold i nære relasjoner.

K-51/14
Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet
2014 - 2030

Formannskapets innstilling 11.06.2014:
1. Saken om befolkningsprognoser sett opp mot barnehage-og skolekapasitet tas til

orientering.
2. Det gjennomføres snarest en mulighetsstudie rundt utbygging av Åsgård skole.
3. Det legges fram en revidert barnehagebehovsplan høsten 2014.
4. Det fremmes en plan for utbygging av skoler, utnyttelse av skolekapasiteten og

hvorledes mangel på skolekapasitet skal løses de nærmeste årene.
Prioritering av utbygging fremmes innen budsjettmøte i november 2014.

5. Det opprettes en stilling i teknisk etat/eiendomsavdelingen fra 1.9.2014 for å
kunne gjennomføre og følge opp, sikre framdrift og gjennomføre utbygginger,
ombygginger og rehabilitering av skoler og barnehager. Stillingen finansieres over
byggeprosjektene.

Kommunestyrets behandling 18.06.2014:
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag:
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling tas opp på nytt:
1. Saken om befolkningsprognoser sett opp mot barnehage-og skolekapasitet tas til

orientering.
2. Det gjennomføres snarest en mulighetsstudie rundt utbygging av Åsgård skole

samtidig som andre tomter vurderes.
3. Det legges fram en revidert barnehagebehovsplan høsten 2014.
4. Det fremmes en plan for utbygging av skoler, utnyttelse av skolekapasiteten og

hvorledes mangel på skolekapasitet skal løses de nærmeste årene.
Prioritering av utbygging fremmes innen budsjettmøte i november 2014.

5. Det opprettes en stilling i oppvekst og kulturetaten fra 1.9.2014 for å kunne
gjennomføre og følge opp, sikre framdrift og gjennomføre utbygginger,
ombygginger og rehabilitering av skoler og barnehager. Stillingen finansieres over
byggeprosjektene.
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6. Det innhentes erfaringer med OPS-prosjekter (offentlig-privat-samarbeid) fra
andre kommuner, og det vurderes hvor vidt dette kan være en god løsning for Ås
kommune i forbindelse med punkt 4.

Anne Odenmarck (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:
I formannskapets pkt. 5 legges det til: «Ny stillingsinstruks følger stillingen».

Votering:
• Høyres forslag pkt. 2 ble vedtatt 21-12 (4Ap, 4FrP, 3SV, 1 frittstående) ved

alternativ votering mot formannskapets innstilling pkt. 2.
• Formannskapets innstilling pkt. 5, med Aps tilleggsforslag, ble vedtatt

25-8 (5H, 3V) ved alternativ votering mot Høyres forslag pkt. 5.
• Høyres forslag pkt. 6 ble nedstemt 20-13 (8H, 2V, 3Sp).
• Formannskapets innstilling pkt. 1, 3 og 4 ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 18.06.2014:
1. Saken om befolkningsprognoser sett opp mot barnehage- og skolekapasitet tas til

orientering.
2. Det gjennomføres snarest en mulighetsstudie rundt utbygging av Åsgård skole

samtidig som andre tomter vurderes.
3. Det legges fram en revidert barnehagebehovsplan høsten 2014.
4. Det fremmes en plan for utbygging av skoler, utnyttelse av skolekapasiteten og

hvorledes mangel på skolekapasitet skal løses de nærmeste årene.
Prioritering av utbygging fremmes innen budsjettmøte i november 2014.

5. Det opprettes en stilling i teknisk etat/eiendomsavdelingen fra 1.9.2014 for å
kunne gjennomføre og følge opp, sikre framdrift og gjennomføre utbygginger,
ombygginger og rehabilitering av skoler og barnehager. Stillingen finansieres over
byggeprosjektene. Ny stillingsinstruks følger stillingen.

K-52/14
Etterberegning tilskudd til private barnehager for 2013

Formannskapets innstilling 11.06.2014:
Tilsvarer kommunestyrets vedtak.

Kommunestyrets behandling 18.06.2014:
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 18.06.2014:
- Beregnet tilskudd til private barnehager for 2013 utgjør totalt kr 66 633 817.
- Satsen for små barn beregnet til kr 173 746 og kr 87 314 for store barn.
- Kapitaltilskudd per barn uavhengig av alder er kr 7 500.
- Endelig beregning viser at det må avsettes ytterlige kr 1 069 030 i tilskudd til

private barnehager. Inndekning av dette kommer rådmannen tilbake til i 2. tertial.
2014.
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K-53/14
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018

Formannskapets innstilling 11.06.2014:
Tilsvarer kommunestyrets vedtak.

Kommunestyrets behandling 18.06.2014:
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 18.06.2014:
1. Ås kommune vedtar “Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018”.
2. Tiltak pkt. 3, nærmiljøanlegg, økes til 200 000. Kr 500 000,- innarbeides i

handlingsprogrammet for 2015, kr 100 000,- som investering og kr 400 000,- på
drift.

K-54/14
Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2015-2018

Formannskapets innstilling 11.06.2014:
Tilsvarer kommunestyrets vedtak.

Kommunestyrets behandling 18.06.2014:
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 18.06.2014:
1. «Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2015-2018» vedtas som foreslått. Tiltaksplanen

rulleres neste gang våren 2015.
2. Tiltak for fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen.
3. Kr. 1 740 000,- innarbeides i handlingsprogrammet for 2015, hvorav

kr 1 490 000,- som investering og kr 250 000,- på drift. Dette skal gå til
trafikksikkerhetstiltak, og skal blant annet være egenandel for de tiltakene der
kommunen kan søke om midler gjennom «Aksjon skoleveg». Beløpet skal også
dekke utgifter til regulering av gang-/sykkelvei.
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K-55/14
Avtale om bruk av ÅS fotballhall

Formannskapets vedtak 11.06.2014:
Saken sendes tilbake til rådmannen for gjennomgang sammen med revisjonen med
tanke på å opprette et fond som disponeres/styres av Ås kommune. Se også på
formål og momskompensasjonsregler.

Kommunestyrets behandling 18.06.2014:
Ordfører informerte om formannskapets vedtak og at saken på grunn av dette ikke er
klar for behandling i kommunestyret.

K-56/14
Næringskonsulent - ny stilling

Formannskapets innstilling 11.06.2014:
Det opprettes en 100 % stilling som næringskonsulent i plan- og utviklingsavdelingen
fra oktober 2014. Stillingen finansieres av merinntekter på eiendomsskatt på næring.
Stillingsbeskrivelse må foreligge før utlysning.

Kommunestyrets behandling 18.06.2014:
Marianne Røed (Sp) fremmet følgende endringsforslag:
Næringskonsulent erstattes med næringsrådgiver.

Dag G (H) fremmet følgende forslag:
Stillingen besettes i sammenheng med vedtak i Handlingsprogrammet.

Votering:
• Høyres forslag ble nedstemt 21-12 (8H, 4FrP) ved alternativ votering mot

formannskapets innstilling.
• Senterpartiets forslag ble enstemmig vedtatt.
• Formannskapets innstilling med Senterpartiets endringsforslag ble

vedtatt 21-12 (8H, 4FrP).

Kommunestyrets vedtak 18.06.2014:
Det opprettes en 100 % stilling som næringsrådgiver i plan- og utviklingsavdelingen
fra oktober 2014. Stillingen finansieres av merinntekter på eiendomsskatt på næring.
Stillingsbeskrivelse må foreligge før utlysning.
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K-57/14
Tiltaksplan for kommunal vannforsyning 2014-2018

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 05.06.2014:
Tilsvarer kommunestyrets vedtak.

Kommunestyrets behandling 18.06.2014:
Votering: Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 18.06.2014:
Forslag til tiltaksplan som vist i tabell 2 i dette saksframlegget, godkjennes for
perioden 2014-2018.

K-58/14
Omorganisering av styreform i Ås frivilligsentral

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

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

Kommunestyrets behandling 18.06.2014:
Vedtektene og forslag til nye vedtekter var vedlagt saksfremstilling jamfør pkt. 2 i
formannskapets innstilling.

Votering: Formannskapets innstilling pkt. 1 ble vedtatt 24-9 (8H, 1 frittstående).

Kommunestyrets vedtak 18.06.2014:
Styreform i Ås frivilligsentral endres fra 7 til 5 medlemmer. 2 medlemmer skal være
frivillige, 1 fra Ås kommunes administrasjon, utpekt avrådmannen, og 2 politikere.
Vedtektene endres i tråd med dette.
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K-59/14
Ås kommunes deltakelse i Kretsløp Follo

Formannskapets innstilling 11.06.2014:
Ås kommunes deltakelse i Kretsløp Follo fryses inntil kommunestyret har behandlet
saken på nytt.

Kommunestyrets behandling 18.06.2014:
Jorunn Nakken (V) fremmet følgende alternativ til innstillingen:
1. Ås kommunes deltakelse i Kretsløp Follo fryses inntil videre. Kommunestyret kan

først behandle forslaget om utvidet låneramme for Kretsløp Follo når rådmannen
har fremlagt ny, grundig dokumentasjon av følgende, basert på foreliggende
utredninger:
- Beskrivelse av miljøeffektene ved Kretsløp Follo, herunder dokumentasjon av
renhet på utsortert matavfall med MBT-metoden.
- Kvalitetssikrede beregninger av økt energiutvinning og inntekter/utgifter ved
bygging av biodrivstoffanlegg kontra biogassanlegg.
- Sammenligninger med alternative renovasjonsløsninger når det gjelder miljø,
klima, brukervennlighet, økonomi og risiko.
Saken legges frem for politisk behandling så snart som mulig høsten 2014.

2. Ås kommunestyre ber Follo Ren gjennomføre et åpentinformasjonsmøte om
Kretsløp Follo i Ås, tidlig på høsten 2014, hvor alle sider ved prosjektet blir belyst.

Fellesforslag fra SV, KrF, MDG, Høyre og FrP:
1. Ås kommunes deltakelse i Kretsløp Follo fryses inntil kommunestyret har

behandlet saken på nytt.
2. Rådmannen legger fram saken så snart grundig dokumentasjon og

sammenligninger med alternative løsninger er på plass.
3. Rådmannen bes gjennomføre et åpent informasjonsmøte tidlig på høsten 2014

hvor alle sider ved Kretsløp Follo blir belyst og sammenlignet med alternative
løsninger.

Votering:
Fellesforslaget ble vedtatt 30-3 (3V) ved alternativ votering mot Venstres forslag.

Kommunestyrets vedtak 18.06.2014:
1. Ås kommunes deltakelse i Kretsløp Follo fryses inntil kommunestyret har

behandlet saken på nytt.
2. Rådmannen legger fram saken så snart grundig dokumentasjon og

sammenligninger med alternative løsninger er på plass.
3. Rådmannen bes gjennomføre et åpent informasjonsmøte tidlig på høsten 2014

hvor alle sider ved Kretsløp Follo blir belyst og sammenlignet med alternative
løsninger.
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K-60/14
Søknad om kommunal garanti - Steinerskolen i Ås

Formannskapets innstilling:
Tilsvarer kommunestyrets vedtak.

Kommunestyrets behandling 18.06.2014:
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 18.06.2014:
- Ås kommune garanterer med selvskyldner garanti for lån tilsvarende 6,2 mill kr i

KLP for stiftelsen Steinerskolen i Ås.
- Lånet skal sikres med tinglyst pant i eiendom 61/267 Steinerskolen i Ås Stiftelse

og med prioritet etter pantesikret gjeld på utbetalingsdato. Kommunen skal ha rett
til å tre inn i långivers panterett dersom lånet misligholdes, og skal varsles
umiddelbart av långiver dersom forfalt terminbeløp uteblir.

- Eksisterende garanti på lån 8317.52.07565 slettes.
- Garantien gjelder i 25 år og nedtrappes med et likt årlig beløp.
- Eksisterende garanti på lån 8317.52.07565 slettes.
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VEDLEGG til K-sak 44/14
Budsjettreguleringer 1. tertial 2014
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