
 

 

Ås kommune  

  

 

15/00120 
 

 

MØTEPROTOKOLL 

Formannskapet 
 
Møtetid: 15.04.2015 kl. 17.30 – 20.10  
Sted: Ås kulturhus, Lille sal  
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9. 
 
Møtende medlemmer: 
Ap:   Johan Alnes, Ivar Ekanger 
V:  Jorunn Nakken 
SV:  Hege Opedal 
FrP: Gro Haug  
KrF: Morten Lillemo 
FrP: Arne Hillestad 
 
Møtende varamedlemmer: 
Sp: Odd Rønningen 
H: Ingen vara kunne møte 
 
Forfall: 
Sp: Marianne Røed 
H:     Egil A. Ørbeck 
 
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, organisasjons- og personalsjef Wenche Vedhugnes og 
service- og kommunikasjonssjef Andreas Brodahl. 
 
Diverse merknader: 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 
Drøftingssak om kommunereformen, sak 20, 21, 18, 19, 22 – 25, informasjon fra 
rådmannen. 
MDG var invitert til å delta under drøftingssaken om kommunereform. 
Arne Hillestad ble valgt til å godkjenne protokollen i stedet for varaordfører. 
 
Møteprotokoll godkjent 16.04.2015 
av ordfører Johan Alnes og Arne Hillestad. 
 
Underskrifter: 
 

_____________________             _____________________  
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Drøfting 

Kommunereformen – Drøfting - Statuskartlegging 1, jf. 14/03151-18 
Jf. notatets del 1: 
Formannskapets medlemmer og rådmannen representerer Ås kommune i 
nabosamtalene. De formannskapsmedlemmer som har anledning, deltar. 
 
Ordfører orienterte om Oppegård kommunes konferanse 19. og 20.03.2015 og om at 
ordfører Ildri Eidem Løvaas i Oppegård, ønsker samtale med Ås formannskap. 
 
Johan Alnes (Ap) delte ut spørsmålsark om hva Ås kommune bør avklare. 
 
Formannskapet drøftet problemstillingene notatet tar opp frem til avsnittet om 
Interkommunalt samarbeid i del 2. Det ble ikke konkludert.  
 
Drøftingene fortsetter på et eget møte om kommunestruktur. Ordfører og rådmann 
sender forslag til møtetidspunkt. 
 

Informasjon fra rådmann 

1. Budsjettkonferanse holdes 18.05.2015 kl. 15.00 – 18.00. Invitasjon sendes. 
Formannskapet sluttet seg til dette. 

 

2. Status sykehjemsplasser. Stor utfordring frem til demenssenteret er etablert. 
 

3. Dyster Eldor II – Status.  
Rådmannen opplyste om at salg ikke kan gjennomføres i år på grunn av nye 
utredninger, jf. hovedutvalg for teknikk og miljøs protokoll 09.04.2015. 

 

4. Ås kommune kom på 7. plass på kommunebarometeret i år. 
 

5. På bakgrunn av lokaldemokratiundersøkelsen i fjor hadde Ås kommune besøk av 
delegasjon fra Ukraina den 08.04.2015. Varaordfører Marianne Røed 
representerte. 
 

6. Økonomisjefen orienterte om status for pensjonsutgifter og tilbakeføring av midler 
fra KLP. Dette vil bli omtalt i 1. tertialrapport 2015. 

 
 

Referatsaker 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
  

http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-teknikk-og-miljoe-09-04-2015.125478.MD1I301358oc8ae.pts.html
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Saker til behandling 

F-18/15 
Oversikt over etablert samarbeid mellom Follokommunene 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Formannskapets behandling 15.04.2015: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.    (8 stemmer) 
 
Formannskapets innstilling 15.04.2015: 
Vedlagte oversikt over samarbeid mellom Follokommunene tas til orientering 
 
 
 
 

F-19/15 
Oppfølging av kommunestyrevedtak K-sak 94/14, vedtatte endringer 
i driftsbudsjett 2015-2018, vedlegg 2. 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Formannskapets behandling 15.04.2015: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig tiltrådt.    (8 stemmer) 
 
Formannskapets innstilling 15.04.2015: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 

F-20/15 
Tidsplan for prosjekter 
 
Innstilling fra plankomiteen 26.03.2015, Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
08.04.2015 og Hovedutvalg for teknikk og miljø 09.04.2015: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Formannskapets behandling 15.04.2015: 
Votering: Utvalgenes innstilling ble enstemmig tiltrådt.   (8 stemmer) 
 
Formannskapets innstilling 15.04.2015: 
Utkast til fremdriftsplan tas til orientering. 
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F-21/15 
Alternative løsninger for elevene på Rustad skole ved 
skoleutbygging 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 08.04.2015: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Formannskapets behandling 15.04.2015: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt.   (8 stemmer) 
 
Formannskapets innstilling 15.04.2015: 
1. Det skal etableres en midlertidig modulskole på grusbanen ved Ås stadion. 
2. Elever og lærere ved Rustad skole skal benytte modulskolen i perioden når 

Rustad skole bygges ut til en 4 parallell skole. 
3. Etter innflytting på nye Rustad skole skal modulene fjernes og grusbanen 

tilbakeføres til idrettsformål. 
4. Ås kommune vil bidra til at idretten sine behov dekkes så godt det lar seg gjøre i 

denne perioden. 
5. Det må legges særlig vekt på god trafikksikkerhet for elevene ved modulskolen. 
 
 
 
 

F-22/15 
Boligsosial handlingsplan, Ås kommune 2015 - 2019 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 09.04.2015: 
Boligsosial handlingsplan, Ås kommune 2015 – 2019 vedtas. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljø forutsetter at inntektene ved salg av boliger 
øremerkes til kjøp av nye og mer egnede boliger. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 08.04.2015: 
Boligsosial handlingsplan, Ås kommune 2015 – 2019 vedtas.  
 
Formannskapets behandling 15.04.2015: 
Arne Hillestad (FrP) fremmet forslag om følgende tillegg til HTM’s innstilling: 
«...og vedlikehold.» 
 
Votering: (8 stemmer) 
HTM’s innstilling med FrP’s tillegg ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 15.04.2015: 
Boligsosial handlingsplan, Ås kommune 2015 – 2019 vedtas. 
 
Det forutsettes at inntektene ved salg av boliger øremerkes til kjøp av nye og mer 
egnede boliger og vedlikehold. 
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F-23/15 
Arbeidsgiverpolitikk og lønnspolitikk 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 04.03.2015: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Formannskapets behandling 15.04.2015: 
Votering: Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. (8 stemmer) 
 
Formannskapets innstilling 15.04.2015: 
Ås kommunestyre vedtar ny arbeidsgiverpolitikk med lønnspolitikk for Ås kommune, 
jf. vedlegg 1 og 2. 
 
 
 

F-24/15 
Kommunikasjonsstrategi 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling: Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Formannskapets behandling 15.04.2015: 
Ordfører orienterte om administrasjonsutvalgets behandling og innstilling. 
 
Votering: Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt.(8 stemmer) 
 
Formannskapets innstilling 15.04.2015: 
Ås kommunes kommunikasjonsstrategi med handlingsplan, vedtas. 
 
 
 

F-25/15 
Betalingssatser for bruk av enkelt dager i SFO 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 08.04.2015: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Formannskapets behandling 15.04.2015: 

Hege Opedal (SV) fremmet Saroj Pals (SV) forslag i hovedutvalget: 
Endring av 1. og 2. punkt i hovedutvalgets innstilling: 
Betalingssatsen for en enkeltdag i skolens ferie og fridager settes til kr 300. 
Betalingssatsen for en skoledag settes til kr 200. 
 
Votering: (8 stemmer) 
Hovedutvalgets innstilling  
punkt 1 ble tiltrådt 6-2 (SV, KrF) ved alternativ votering mot SV’s forslag, 
punkt 2 ble tiltrådt 6-2 (SV, KrF) ved alternativ votering mot SV’s forslag, 
punkt 3 ble enstemmig tiltrådt. 
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Formannskapets innstilling 15.04.2015: 
1. Betalingssatsen for en enkeltdag i skolens ferie og fridager settes til kr 450. 
2. Betalingssatsen for en skoledag settes til kr 250. 
3. Satsene for heltidsplass og deltidsplass opprettholdes som vedtatt i sak 94/14. 
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