
Ås kommune

13/06209

MØTEPROTOKOLL

Kommunestyret

Møtetid: 27.05.2014 kl. 18:30 –21:40.
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), Tommy Skar (Ap), Tone Holm Dagsvold (Ap), Marius Hojem Borge (Ap), Ola
Nordal (Ap), Gro Haug (H), Ida Elisabeth Krogstad (H), Sverre Strand Teigen (H),
Hilde Kristin Marås (H), Dag Guttormsen (H), Arne Hillestad (FrP), Kjetil Barfelt (FrP),
Terje Michaelsen (FrP), Jorunn Nakken (V), Olav Østerås (V), Inger Skjervold
Rosenfeld (V), Marianne Røed (Sp), Annett Hegen Michelsen (Sp), Saroj Pal (SV),
Hege Opedal (SV), Roberto Puente Corral (SV), Morten Lillemo (KrF), Øystein
Westerhagen Milwang (MDG)

Møtende varamedlemmer:
Rolf Berntsen (Ap) møtte for Ivar Ekanger (Ap), Else Jorunn Vestby (Ap) møtte for
Kjell-Ivar Brynildsen, Håkon Ystehede (H) møtte for Egil A. Ørbeck (H), Stein
Ekhaugen (H) møtte for Rubina Mushtaq (H), Bjørn Leivestad (H) møtte for Jan Ove
Rikheim (H), Oluf Berentsen (Frp) møtte for Torill Horgen (FrP), Odd Vangen (Sp)
møtte for Odd Rønningen (Sp).

Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Trine Christensen, økonomisjef Emil Schmidt, service- og
kommunikasjonssjef Andreas Brodahl, helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt
fung. plan- og utviklingssjef Greta Elin Løkhaug og oppvekst- og kultursjef Ellen
Benestad.

Møtesekretær:
Konsulent Rita Stensrud, politisk sekretariat

Diverse merknader:
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: orientering, K-sak 29 - 42/14.
Leder av kontrollutvalget Håkon Henriksen (H) møtte.

Møteprotokoll godkjent 30.05.2014

Johan Alnes
Ordfører

Marianne Røed
Varaordfører
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Orientering

Helse- og sosialsjef orienterte om den kommunale boligsituasjon på bakgrunn av
følgende spørsmål i forkant av møtet:

• NAV Ås "teltpraksis" og oppfølging av § 27. Midlertidig botilbud i Lov om
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, og en orientering om
boligsituasjonen i Ås, inkludert bruken av kommunale boliger.
(Tommy Skar, Ap)

• Evaluering av boligtildelingsutvalget og etablering av ny boligsosial
handlingsplan. (Rubina Mushtaq, H)

Referatsaker

Referatsakene ble tatt til orientering.
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Saker til behandling

K-29/14
Årsmelding med årsberetning 2013
<< Tilbake ti sakslisten

Innstilling fra formannskapet 14.05.2014 og hovedutvalgene HOK og HHS
07.05.2014, HTM 08.05.2014, samt AMU 29.04.2014:
Årsmelding med årsberetning 2013 tas til orientering.

Kommunestyrets behandling 27.05.2014:
Anne Odenmarck (Ap) fremmet følgende tilleggspunkter:
1. Rådmannen rapporterer snarest tilbake til administrasjonsutvalg og

kommunestyre på status i k-sak 25/12 Lærlingeinntak i Ås kommune, punkt 4:
Ås kommune skal øke lærlingeinntaket i årene fremover slik at kommunen når
målsettingen fra overordnede myndigheter om én lærlingper 1000 innbyggere
innen 2015, og har som mål å bli lærebedrift for flere enn dagens 4 fagområder.
Se årsberetningen for 2013, side 23.

2. Innsatsen for redusert sykefravær må opprettholdes.

Votering:
Innstillingen fra formannskapet, hovedutvalgene og AMU ble enstemmig vedtatt.
Arbeiderpartiets to tilleggspunkter ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 27.05.2014:
1. Årsmelding med årsberetning 2013 tas til orientering.
2. Rådmannen rapporterer snarest tilbake til administrasjonsutvalg og

kommunestyre på status i k-sak 25/12 Lærlingeinntak i Ås kommune, punkt 4:
Ås kommune skal øke lærlingeinntaket i årene fremover slik at kommunen når
målsettingen fra overordnede myndigheter om én lærlingper 1000 innbyggere
innen 2015, og har som mål å bli lærebedrift for flere enn dagens 4 fagområder.
Se årsberetningen for 2013, side 23.

3. Innsatsen for redusert sykefravær må opprettholdes.

K-30/14
Ås kommunes årsregnskap for 2013

Formannskapets innstilling 14.05.2014:
1. Årsregnskapet til Ås kommune 2013 godkjennes.
2. Enhetene får overført inntil 1 % av mer/eller mindreforbruk til 2014. Overføringen

foretas innenfor en netto ramme på kr 0,-.
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3. Ubrukte midler til vedlikehold 1,5 mill.kr overføres vedlikeholdsfond konto
25650621.

4. Meravkastning utover budsjettert avkastning på e-verksmidler på 7 mill.kr
avsettes til styrking av SFE Bufferfond, konto 25600130.

5. Resterende av årets mindreforbruk på 22,3 mill.kr overføres generelt
disposisjonsfond.

Kommunestyrets behandling 27.05.2014:
Anne Odenmarck (Ap) fremmet følgende forslag:

Pkt. 5 endres til:
5. Det avsettes et vedlikeholds-/rehabiliteringsfond på 15 mill kr. Fondet

disponeres av formannskapet og kan bevilges midler fra etter innstilling fra
Hovedutvalg for teknikk og miljø.

To tilleggspunkter:
6. Det avsettes 45.000 kr som kommunalt bidrag til innkjøp av nytt flygel i Ås

kirke.
7. Resterende av årets mindreforbruk overføres generelt disposisjonsfond.

Votering:
Formannskapets pkt. 1-4 ble enstemmig vedtatt.
Aps forslag pkt. 5. ble vedtatt 24-9 (8H, 1MDG).
Aps forslag pkt. 6 ble enstemmig vedtatt.
Aps forslag pkt. 7 ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 27.05.2014:
1. Årsregnskapet til Ås kommune 2013 godkjennes.
2. Enhetene får overført inntil 1 % av mer/eller mindreforbruk til 2014. Overføringen

foretas innenfor en netto ramme på kr 0,-.
3. Ubrukte midler til vedlikehold 1,5 mill.kr overføres vedlikeholdsfond konto

25650621.
4. Meravkastning utover budsjettert avkastning på e-verksmidler på 7 mill. kr

avsettes til styrking av SFE Bufferfond, konto 25600130.
5. Det avsettes et vedlikeholds-/rehabiliteringsfond på 15 mill. kr. Fondet disponeres

av formannskapet og kan bevilges midler fra etter innstilling fra Hovedutvalg for
teknikk og miljø.

6. Det avsettes 45.000 kr som kommunalt bidrag til innkjøp av nytt flygel i Ås kirke.
7. Resterende av årets mindreforbruk overføres generelt disposisjonsfond.
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K-31/14
R-286 - Detaljreguleringsplan for E18 Retvet-Vinterbro -
Planprogram
<< Tilbake ti sakslisten

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 08.05.2014:
I medhold av plan- og bygningslovens § 4-1 fastsettes planprogram for
R-286 - Detaljreguleringsplan for E18 Retvet-Vinterbro, datert 04.04.2014, med
følgende tilføyelser:

• Planprogrammet pkt. 1.8 Behovsanalyse ny 128 (dagens E18), 4. avsnitt
endres i tråd med Kommunedelplanens pkt. 3.3 til:

o Det gjøres en nærmere vurdering av behov for tiltak på dagens E18 for
å legge forholdene til rette for gående og syklende.

• Pkt 1.10 Veiserviceanlegg – Innfartsparkering
o Som nytt siste avsnitt under Innfartsparkering legges til:

Uavhengig av arbeidet med «strategi for innfartsparkering i Akershus»
skal det utredes plassering av innfartsparkering både ved Holstad,
Holstad, Nygård og Vinterbrokrysset.

• Pkt 2.4.3 Gående og syklende
Setningen «På grunn av dette anses ikke problemstillingen som aktuell, og blir
ikke utredet videre i planarbeidet.» strykes og erstattes med:

o Prosjektet skal vurdere og finne en akseptabel løsning på hvorledes
sykkelveiene langs Østfoldbanens vestside kan sammenkobles.

o Det skal avsettes plass/mulighet slik at sykkelveien kan føres
over/under ny E18 sammen med jernbanen, avhengig av om ny E18
skal gå på bro eller graves ned.

o Reguleringsplanen for ny E18 bør derfor inneholde den del av
sykkelveien som kommer til å ligge innenfor reguleringsplanens
utstrekning.

Kommunestyrets behandling 27.05.2014:
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag:

• Pkt 1.11 Premisser for tekniske løsninger
Etter setningen «Det planlegges for skiltet fartsgrense 100 km/t, med unntak
av selve Vinterbrokrysset hvor fartsgrensen vil bli 80 km/t på grunn av kryssets
geometriske egenskaper.» tilføyes:

o Konsekvensene ved enhetlig fartsgrense på hele strekningen utredes.

• Pkt 2.2.1 Løsning for Vinterbrokrysset
Etter setningen «Figur 8 - viser en prinsippskisse av løsningen som det skal
arbeides videre med i reguleringsplan for Vinterbro - Nygård.» tilføyes:

o Løsningsforslaget vist i dette dokument (benevnt alternativ 4) skal
utredes på samme måte og med samme detaljeringsgrad og -nivå som
alternativ 3.
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Votering:
Innstillingen med FrPs tilleggspunkter ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 27.05.2014:
I medhold av plan- og bygningslovens § 4-1 fastsettes planprogram for
R-286 - Detaljreguleringsplan for E18 Retvet-Vinterbro, datert 04.04.2014, med
følgende tilføyelser:

• Planprogrammet pkt. 1.8 Behovsanalyse ny 128 (dagens E18), 4. avsnitt
endres i tråd med Kommunedelplanens pkt. 3.3 til:

o Det gjøres en nærmere vurdering av behov for tiltak på dagens E18 for
å legge forholdene til rette for gående og syklende.

• Pkt 1.10 Veiserviceanlegg – Innfartsparkering
Som nytt siste avsnitt under Innfartsparkering legges til:
Uavhengig av arbeidet med «strategi for innfartsparkering i Akershus» skal det
utredes plassering av innfartsparkering både ved Holstad, Nygård og
Vinterbrokrysset.

• Pkt 1.11 Premisser for tekniske løsninger
Etter setningen «Det planlegges for skiltet fartsgrense 100 km/t, med unntak
av selve Vinterbrokrysset hvor fartsgrensen vil bli 80 km/t på grunn av kryssets
geometriske egenskaper.» tilføyes:

o Konsekvensene ved enhetlig fartsgrense på hele strekningen utredes.

• Pkt 2.2.1 Løsning for Vinterbrokrysset
Etter setningen «Figur 8 - viser en prinsippskisse av løsningen som det skal
arbeides videre med i reguleringsplan for Vinterbro - Nygård.» tilføyes:

o Løsningsforslaget vist i dette dokument (benevnt alternativ 4) skal
utredes på samme måte og med samme detaljeringsgrad og -nivå som
alternativ 3.

• Pkt 2.4.3 Gående og syklende
Setningen «På grunn av dette anses ikke problemstillingen som aktuell, og blir
ikke utredet videre i planarbeidet.» strykes og erstattes med:

o Prosjektet skal vurdere og finne en akseptabel løsning på hvorledes
sykkelveiene langs Østfoldbanens vestside kan sammenkobles.

o Det skal avsettes plass/mulighet slik at sykkelveien kan føres
over/under ny E18 sammen med jernbanen, avhengig av om ny E18
skal gå på bro eller graves ned.

o Reguleringsplanen for ny E18 bør derfor inneholde den del av
sykkelveien som kommer til å ligge innenfor reguleringsplanens
utstrekning.
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K-32/14
Tilstandsrapport - Skoler 2013
<< Tilbake ti sakslisten

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 07.05.2014:
1. Samlet tilstandsrapport for skolene i Ås 2013, vedlagt alle skolenes rapporter,

vedtas.
2. Det ønskes at det jobbes videre med kompetanseheving for lærerne på

barnetrinnet.

Kommunestyrets behandling 27.05.2014:
Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende alternativ til innstillingen:
Tilstandsrapport - Skoler 2013, tas til orientering.

Votering:
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling pkt. 1. ble vedtatt 25-8 (4FrP, 3V,
1KrF) ved alternativ votering mot FrPs forslag.
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling pkt. 2. ble vedtatt 29-4 (4FrP).

Kommunestyrets vedtak 27.05.2014:
1. Samlet tilstandsrapport for skolene i Ås 2013, vedlagt alle skolenes rapporter,

vedtas.
2. Det ønskes at det jobbes videre med kompetanseheving for lærerne på

barnetrinnet.

K-33/14
Tilstandsrapport - Barnehager 2013
<< Tilbake ti sakslisten

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 07.05.2014:
Tilstandsrapportene for de enkelte barnehagene i Ås 2013 og samlerapporten for alle
de kommunale barnehagene godkjennes.

Kommunestyrets behandling 27.05.2014:
Votering: Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 27.05.2014:
Tilstandsrapportene for de enkelte barnehagene i Ås 2013 og samlerapporten for alle
de kommunale barnehagene godkjennes.
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K-34/14
Forebygging og bekjempelse av MC-kriminalitet
<< Tilbake ti sakslisten

Formannskapets innstilling 14.05.2014:
1. Ås kommune ser med stor bekymring på at Stokers MC har erklært seg som

supporterklubb til Hells Angels og vil be om at Stokers omgjør sin beslutning.
2. Ås kommune ønsker å unngå all organisert kriminalitet herunder 1 % MC-klubber,

og vil derfor sammen med politiet utarbeide en handlingsplan mot dette.

Kommunestyrets behandling 27.05.2014:
Olav Østerås (V) fremmet følgende forslag som alternativ til innstillingen:

1. Ås kommune skal drive holdningsskapende arbeid, i samarbeid med politiet, mot
all form for organisert kriminalitet og organisasjoner/klubber som støtter organisert
kriminalitet.

2. Det utarbeides en handlingsplan i samarbeid med politiet, mot all form for
organisert kriminalitet og organisasjoner/klubber som støtter organisert
kriminalitet.

3. Målsettingen med pkt. 1 og 2 er at all form for organisert kriminalitet, også
organisasjoner/klubber som støtter organisert kriminalitet ikke skal ha aktiviteter
eller være etablert i Ås kommune.

Votering:
Venstres forslag ble vedtatt 19-14 (10Ap, 3SV, 1KrF) ved alternativ votering mot
formannskapets innstilling.

Kommunestyrets vedtak 27.05.2014:
1. Ås kommune skal drive holdningsskapende arbeid, i samarbeid med politiet, mot

all form for organisert kriminalitet og organisasjoner/klubber som støtter organisert
kriminalitet.

2. Det utarbeides en handlingsplan i samarbeid med politiet, mot all form for
organisert kriminalitet og organisasjoner/klubber som støtter organisert
kriminalitet.

3. Målsettingen med pkt. 1 og 2 er at all form for organisert kriminalitet, også
organisasjoner/klubber som støtter organisert kriminalitet ikke skal ha aktiviteter
eller være etablert i Ås kommune.
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K-35/14
Oversiktsdokument Folkehelse
<< Tilbake ti sakslisten

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 08.05.2014:
Oversiktsdokumentet tas til orientering.

Innstilling fraHovedutvalg for helse og sosial og Hovedutvalg for
oppvekst og kultur 07.05.2014:
Oversiktsdokumentet tas til orientering og dokumentet legges til grunn for
kommunens folkehelsearbeid i forbindelse med rullering av kommuneplan.

Kommunestyrets behandling 27.05.2014:
Stein Ekhaugen (H) fremmet følgende tilleggsforslag:
Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse/vedtak 06.05.2014, pkt. 2,
innarbeides i årsmeldingen:

• Antall funksjonshemmede i Ås 0-18 år
• Antall funksjonshemmede i Ås, voksne
• Antall funksjonshemmede i Ås med psykiske lidelser
• Antall funksjonshemmede i Ås, barn 0-18 år som trengerhjelpemidler
• Antall funksjonshemmede i Ås, voksne som trenger hjelpemidler
• Antall funksjonshemmede barn/unge aktive i fysisk aktivitet
• Antall barn som får spesialpedagogisk hjelp, 0-6 år
• Antall barn som får spesialpedagogisk hjelp, 6-12 år
• Antall barn som får spesialpedagogisk hjelp, 12-18 år
• Antall barn som får logopedisk hjelp
• Antall voksne som får logopedisk hjelp (slag, ALS)
• Antall barn i bolig i Ås
• Antall voksne i bolig i Ås
• Antall timer til BPA (brukerstyrt personlig assistent) barn 0-18 år
• Antall timer til BPA voksne (18 år - )

Votering:
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling ble enstemmig vedtatt.
Høyres forslag ble nedstemt 17-16 (8H, 4FrP, 3Sp, 1KrF).

Kommunestyrets vedtak 27.05.2014:
Oversiktsdokumentet tas til orientering.
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K-36/14
Søknad om tilskudd fra helsedirektoratet til prosjektet-
Mestring av kronisk lidelse
<< Tilbake ti sakslisten

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 07.05.2014:
Søknad om midler til prosjekt – mestring av kronisk lidelse godkjennes og sendes til
fylkesmannen/helsedirektoratet.

Kommunestyrets behandling 27.05.2014:
Votering: Hovedutvalg for helse og sosials innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 27.05.2014:
Søknad om midler til prosjekt – mestring av kronisk lidelse godkjennes og sendes til
fylkesmannen/helsedirektoratet.

K-37/14
Felles landbrukskontor for Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby
og Ås - Ny samarbeidsavtale
<< Tilbake ti sakslisten

Formannskapets innstilling 14.05.2014:
1. Felles landbrukskontor for kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby

og Ås videreføres i henhold til vedlagte avtale om samarbeid etter
kommunelovens § 28–1b, administrativt vertskommunesamarbeid.

2. Avtalen avløser gjeldende avtale.
3. Ny kostnadsfordeling trer i kraft fra 01.01.2015
4. Landbrukssjefen skal årlig legge fram saker av prinsipiell karakter for politisk

avklaring i kommunene.

Kommunestyrets behandling 27.05.2014:
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 27.05.2014:
1. Felles landbrukskontor for kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby

og Ås videreføres i henhold til vedlagte avtale om samarbeid etter
kommunelovens § 28–1b, administrativt vertskommunesamarbeid.

2. Avtalen avløser gjeldende avtale.
3. Ny kostnadsfordeling trer i kraft fra 01.01.2015
4. Landbrukssjefen skal årlig legge fram saker av prinsipiell karakter for politisk

avklaring i kommunene.
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K-38/14
Rustad skole - leie av ekstra lokaler 2014/2015
<< Tilbake ti sakslisten

Formannskapets innstilling 14.05.2014:
1. For skoleåret 2014/15 leier Ås kommune klasserom, garderobe og toaletter til en

klasse ved Rustad skole i Arbeidskirken for maksimalt kr 10.000 per måned.
2. Dersom Rustad skole ikke har elevkapasitet på 2. – 7. trinn skoleåret 2014/15,

henvises elevene til nærmeste skole med kapasitet.
3. Økonomiske konsekvenser og budsjettinndekning klargjøres før saken legges

fram for kommunestyret til endelig vedtak.

Kommunestyrets behandling 27.05.2014:
Kommunestyret fikk tilsendt et notat 23.5.14 fra oppvekst- og kultursjef,
jamfør pkt. 3 i formannskapets innstilling.
.
Votering: Formannskapets innstilling punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 27.05.2014:
1. For skoleåret 2014/15 leier Ås kommune klasserom, garderobe og toaletter til en

klasse ved Rustad skole i Arbeidskirken for maksimalt kr 10.000 per måned.
2. Dersom Rustad skole ikke har elevkapasitet på 2. – 7. trinn skoleåret 2014/15,

henvises elevene til nærmeste skole med kapasitet.

K-39/14
Uttreden fra kommunale verv - Ina Rangønes Libak (A) - Nyvalg
<< Tilbake ti sakslisten

Formannskapets innstilling 14.05.2014:
Ina Rangønes Libak (A) har trådt ut av sine kommunale verv pga. folkeregistrert
flytting fra kommunen.

Som nytt varamedlem i formannskapet på plass nr. . velges:

Som nytt medlem i Ås eldreråd velges:

Konsekvenser for kommunestyret
Det foretas nytt valgoppgjør i kommunestyret slik:
Etter opprykk på Arbeiderpartiets liste blir

• Kjell-Ivar Brynildsen (frittstående representant) nytt medlem
• Marit Fjermedal blir nytt varamedlem i kommunestyret på plass nr. 13.

Kommunestyrets behandling 27.05.2014:
Johan Alnes (Ap) fremmet følgende forslag:
Som nytt varamedlem i formannskapet på plass nr. 6 velges: Laila P. Nordsveen
(opprykk fra plass nr. 7).
Som nytt varamedlem i formannskapet på plass nr. 7 velges: Marius Hojem Borge.
Som nytt medlem i Ås eldreråd velges: Rolf Berntsen.
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Votering:
Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 27.05.2014:
Ina Rangønes Libak (A) har trådt ut av sine kommunale verv pga. folkeregistrert
flytting fra kommunen.

Som nytt varamedlem i formannskapet på plass nr. 6 velges: Laila P. Nordsveen
(opprykk fra plass nr. 7).
Som nytt varamedlem i formannskapet på plass nr. 7 velges: Marius Hojem Borge.
Som nytt medlem i Ås eldreråd velges: Rolf Berntsen.

Konsekvenser for kommunestyret
Det foretas nytt valgoppgjør i kommunestyret slik:
Etter opprykk på Arbeiderpartiets liste blir

• Kjell-Ivar Brynildsen (frittstående representant) nytt medlem
• Marit Fjermedal blir nytt varamedlem i kommunestyret på plass nr. 13.

K-40/14
Søknad om fritak fra verv som fast møtefullmektig i forliksrådet
perioden 2013-2016 - Kari Margrethe Munthe
<< Tilbake ti sakslisten

Formannskapets innstilling 14.05.2014:
1. Kari Margrethe Munthe fritas fra sitt verv som fast møtefullmektig ved forliksrådet

for resten av perioden.

2. Som nytt medlem av Utvalg av faste møtefullmektiger ved forliksrådet for resten
av perioden 2013-2016, til og med 31. desember 2016, velges:

Valgte medlemmer i utvalget gjøres kjent med at de i den enkelte sak skal være
uavhengig av andre interesser enn partens, slik at deres handlinger ikke påvirkes
av uvedkommende hensyn, herunder egne interesser.

Kommunestyrets behandling 27.05.2014:
Arbeiderpartiet fremmet forslag om Bonsak Hammeraas som nytt medlem.

Votering:
Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 27.05.2014:
1. Kari Margrethe Munthe fritas fra sitt verv som fast møtefullmektig ved forliksrådet

for resten av perioden.

2. Som nytt medlem av Utvalg av faste møtefullmektiger ved forliksrådet for resten
av perioden 2013-2016, til og med 31. desember 2016, velges: Bonsak
Hammeraas.
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Valgte medlemmer i utvalget gjøres kjent med at de i den enkelte sak skal være
uavhengig av andre interesser enn partens, slik at deres handlinger ikke påvirkes
av uvedkommende hensyn, herunder egne interesser.

K-41/14
Forvaltningsrevisjonsrapport om NAV Ås - styring og samarbeid
<< Tilbake ti sakslisten

Kontrollutvalgets innstilling 13.05.2014:
Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i rapporten om NAV Ås – styring og
samarbeid. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde
tilbake til kontrollutvalget om oppfølgingen innen seksmåneder.

Kommunestyrets behandling 27.05.2014:
Anne Odenmarck (Ap) fremmet følgende forslag:
Saken trekkes og sendes Hovedutvalg for helse og sosial forbehandling før den
fremlegges for vedtak i kommunestyret.

Votering:
Arbeiderpartiets utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 27.05.2014:
Saken trekkes og sendes Hovedutvalg for helse og sosial forbehandling før den
fremlegges for vedtak i kommunestyret.

K-42/14
Solberg skole - gymsal eller flerbrukshall
<< Tilbake ti sakslisten

Tolkning av kommunestyrets vedtak i K-sak 12/14, 19.03.2014:
Rådmannen fremmer ingen innstilling, men viser til detre alternativene jamfør
tabellen i saksutredningen.

Kommunestyrets behandling 27.05.2014:
Kommunestyret drøftet seg frem til følgende fellesforslag:
Det bygges en enkel fleridrettshall med spilleflate 23 x 44 m som også kan benyttes
til idrettsaktivitet uavhengig av skolen.

Votering:
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 27.05.2014:
Det bygges en enkel fleridrettshall med spilleflate 23 x 44 m som også kan benyttes
til idrettsaktivitet uavhengig av skolen.


	MØTEPROTOKOLL
	Kommunestyret
	Side

