ÅS KOMMUNE

PROTOKOLL
STYRE/RÅD/UTVALG
Formannskapet

MØTESTED
Ås kulturhus, Lille sal

Fra F-sak:
Til F-sak:

Fra kl.: 18:30
Til kl.: 21.13

14/13
23/13

MØTEDATO
13.03.2013

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.
Forfall var meldt fra følgende medlemmer:
H: Egil Ørbeck
Møtende medlemmer:
A: Johan Alnes, Ivar Ekanger
V: Jorunn Nakken
Sp: Marianne Røed
SV: Hege Opedal
H: Gro Haug
KrF: Morten Lillemo
FrP: Arne Hillestad
Møtende varamedlemmer:
H: Sverre Strand Teigen
Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,
helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, teknisk sjef Arnt Øybekk,
oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, plan- og utviklingssjef Cornelia Solheim,
økonomisjef Emil Schmidt og service- og kommunikasjonssjef Andreas Brodahl.
Diverse merknader:
F-sak 23/13 var sendt ut som tilleggssak 11.03.2013.
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Informasjon fra rådmannen,
meldingssak 1, sakene 14 – 23 og resten av meldingssakene til slutt.

Godkjent 14.03.2013 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed.
Underskrifter:
__________________________

Saksnr. 13/618-3

__________________________
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UTJEVNING AV AVTALEHJEMLER FOR PRIVATPRAKTISERENDE
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19/13
13/600
GB 107/1
GNR.107 BNR.1 - DEPONI NØSTVEDT GÅRD - FOLLOBANEN
20/13
13/498
C60
FLYTTING AV NORDBY BIBLIOTEKFILIAL TIL VINTERBROSENTERET
21/13
13/470
033 &16
SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV
- MONICA LANGFELDT FJELD (H) - NYVALG - DELEGASJON
22/13
13/486
033 &16
SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV 01.03.2013 - 01.03.2014
- MARIUS HOJEM BORGE (A)
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11/3255
145 &30
BARNEHAGEBEHOVSPLANEN
- BEHOV FOR NYE BARNEHAGEPLASSER FRA 01.08.2013
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INFORMASJON FRA RÅDMANNEN 13.03.2013
1. Demens. Nasjonal kampanje om demens holdes i april. Årets TV-innsamling vil gå
til demenssaken. Helse- og sosialsjefen orienterte om at demenskoordinator er i
gang med oppbygging av team. Teamet ønsker at det skal hete
hukommelsesteam. Orientering om teamet og dets tilbud ble delt ut.
2. Lokalmedisinsk senter. Status om Follosamarbeid med Ahus. Follorådet vil utrede
det mer og søke i neste runde.
3. Byggetrinn 2 i Fjellveien er under forberedelse.
4. Det er lagt inn ny søknad til Statens vegvesen/fylket om midler til opprusting av
Skoleveien/Brekkeveien.
5. Rådmannen informerte om nye elektroniske løsninger som tas i bruk. Informasjon
vil bli lagt på Ås kommunes hjemmeside. Det gjelder:
Kart på nettbrett og mobil
Kommunene i Follo har nå tilrettelagt sine kartdata for nettbrett i app-en.
Løsningen er et resultat av samarbeid innenfor kart og geodata i Follo.
Kommunekart levert av Norkart as.
Kommunekart retter seg mot et bredt spekter av brukergrupper som er utstyrt med
nettbrett eller smarttelefon: innbyggere, politikere, saksbehandlere, feltarbeidere.
Det inneholder ruteplanlegger, grunnkart, ortofoto, eiendommer, kommuneplaner,
reguleringsplaner og planregister med plandokumenter. App-en kan lastes ned
gratis.
Oppad foreldreweb og Oppad elevweb.
Oppad er kommunenes skoleadministrasjonssystem.
Foresatte får tilgang til kontaktinformasjon, terminkarakterer, registrerte
merknader ført av lærere, registrert fravær og vurderingsnotat.
Løsningen benytter pålogging via ID porten. All brukeradministrasjon på
foreldreweb gjøres gjennom den nasjonale ID porten, noe som fjerner
kommunens behov for å administrere brukernavn og passord. Løsningen støtter
også BankID. Ås kommune er først ute med å ta denne løsningen i bruk.
Mobilskole:
Ås skolene ønsker stadig å forbedre kommunikasjonen mellom skolen og
hjemmet. Nå innfører vi bruk av SMS for å kunne kommunisere raskere og mer
effektivt. Ordningen erstatter ikke annen kommunikasjon og e-post, men er et
godt alternativ for hastemeldinger.
 Send melding når barnet ditt er sykt
 Motta viktige påminnelser og endringer fra skolen
 Skolen sender varslings-SMS ved uforutsette hendelser, dette spesielt med
henblikk på beredskap.
6. Breivoll – forlengelse av leieforhold, jf. F-sak 1/13.
I notat av 11.03.2013 redegjorde rådmannen for fremdrift i saken. Saken legges
frem for utvalgene 18.april, formannskapet 16.mai og kommunestyret 29. mai 2013,
jf. 10/3089-32. Rådmannen orienterte om status.
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REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 13.03.2013
Referatsakene ble tatt til orientering.

MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 13.03.2013
-orientering fra ordfører og eventuelt
1. Tandbergløkka. Jorunn Nakken (V) ønsker sak om kommunegrense.
Formannskapets behandling:
Ordfører kontakter ordfører i Ski kommune for å få klarhet om forpliktelser og
avtaler.
2. Næringskonferansen i Follo holdes i Rosenholm Campus Konferansesenter,
18.04.2013 kl. 8.30 – 16.00. Ordfører minnet om påmelding.
3. Kroer Vel har fått gave på kr. 2000 i anledning 60årsjubileum.
4. Folkevalgtopplæring. Ordfører om forespørsel om foredragsholder fra KS og at
tilbakemeldingene fra formannskapet er at det ønskes mer fordypning i temaene:
 Samspillet politikk og administrasjon – bl.a. myndighet og ansvarsområder
– delegeringsreglement og økt folkevalgt involvering
 Eierskap: Hvordan utøve godt eierskap av de kommunale eller
interkommunale selskaper.
5. KS-samlinger må følges opp med melding om evt. forfall slik at varamedlem blir
innkalt.

Side 4 av 12

F-sak 14/13
PLANSTRATEGI 2012 - 2016
Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets innstilling.
Formannskapets behandling 13.03.2013:
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.
Formannskapets innstilling 13.03.2013:
Kommunal planstrategi for Ås 2013-2016 vedtas i henhold til plan- og bygningslovens
§ 10-1 og legges til grunn for kommunens planarbeid i perioden.

F-sak 15/13
PARKERING I ÅS SENTRUM
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 17.01.2013:
Ås kommune søker Vegdirektoratet om å overta myndigheten fra politiet for å
håndheve gjeldende skiltvedtak for parkering i Ås.
Administrasjonen bes om snarest å finne midlertidige parkeringsplasser i tilknytning til
Ås sentrum.
Formannskapets behandling 13.03.2013:
Uttalelser fra Ås eldreråd 11.03. og kommunalt råd for funksjonshemmede
12.03.2013 var sendt formannskapet på e-post.
Arne Hillestad (FrP) fremmet forslag om å tilføye «muligheter for» i siste setning i
HTM’s innstilling.
Votering: Hovedutvalgets innstilling med FrP’s tillegg ble enstemmig tiltrådt.
Formannskapets vedtak 13.03.2013:
Ås kommune søker Vegdirektoratet om å overta myndigheten fra politiet for å
håndheve gjeldende skiltvedtak for parkering i Ås.
Administrasjonen bes om snarest å finne muligheter for midlertidige
parkeringsplasser i tilknytning til Ås sentrum.

F-sak 16/13
OPPRETTELSE AV NY SEKRETÆRSTILLING - KULTURSKOLEN
Rådmannens innstilling 05.02.2013:
1. 60 % konsulentstilling omgjøres til 60 % avdelingslederstilling.
2. Det opprettes en 100 % sekretærstilling fra 1.8.13.
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Administrasjonsutvalgets innstilling 13.03.2013:
1. 60 % konsulentstilling omgjøres til 60 % avdelingslederstilling.
2. Det opprettes en 100 % sekretærstilling fra 1.8.13.
3. Utgiftene dekkes innenfor kulturskolens budsjett.
Formannskapets behandling 13.03.2013:
Ordfører orienterte om administrasjonsutvalgets behandling og innstilling 13.03.2013.
Votering: Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt.
Formannskapets innstilling 13.03.2013:
1. 60 % konsulentstilling omgjøres til 60 % avdelingslederstilling.
2. Det opprettes en 100 % sekretærstilling fra 1.8.13.
3. Utgiftene dekkes innenfor kulturskolens budsjett.

F-sak 17/13
MANGEL PÅ SYKEHJEMSPLASSER I ÅS KOMMUNE2013
- FORSLAG TIL TILTAK
Rådmannens innstilling:
1. Ås kommune går til snarlig anskaffelse av 3 – 5 sykehjemsplasser, fortrinnsvis
korttidsplasser / korttidsopphold. Dette budsjettreguleres i 1. tertial pålydende
1 500 000,- for dette. Dette er ment for perioden mars – august 2013.
2. Ås kommune iverksetter omgjøring av en bogruppe med korttid og
rehabilitering fra 10 til 20 plasser på Moer sykehjem, som beskrevet i saken.
(10 ensengsrom ombygges/omgjøres til tosengsrom/sykehusstandard)
3. Den «nye» korttidsavdelingen er operativ fra 01.08.2013.
4. Det budsjettreguleres i 1. tertial for ombygging (økt låneopptak), og drift av
denne avdelingen/bogruppen pålydende:
 1 045 000,- i ombygningskostnader (investering / engangskostnad)
 kr. 554 000,- til utstyr til 10 pasienter / senger (investering /
engangskostnad)
 243.000,- til driftsutgifter (for 5 mnd drift)
 3 200 000,- til bemanningsøkning tilsvarende pasientøkningen(10
plasser) (5 mnd drift + rekrutteringskostnader)
5. Det budsjetteres med / budsjettreguleres en økt inntekt på 10 korttidsplasser
f.o.m. 01.08.2013 pålydende 205 500,Formannskapets behandling 13.03.2013:
Behandling og vedtak/uttalelse i kommunalt råd for funksjonshemmede 12.03.2013
var sendt formannskapet.
Johan Alnes (A) fremmet følgende tilleggsforslag:
Økte kostnader for 2013 dekkes av overskuddet for 2012.
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Sverre Strand Teigen (H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av H og FrP som
alternativ til rådmannens innstilling:
1. Ås kommune går til snarlig anskaffelse av nødvendig antall sykehjemsplasser.
Dette budsjettreguleres i 1. tertial.
2. Utredning av nybygg av Moer sykehjem igangsettes.
Votering:
Rådmannens innstilling ble tiltrådt 5-4 (2H, FrP, KrF) ved alternativ votering mot
fellesforslaget.
Ap’s tilleggsforslag ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP).
Formannskapets innstilling 13.03.2013:
1. Ås kommune går til snarlig anskaffelse av 3 – 5 sykehjemsplasser, fortrinnsvis
korttidsplasser / korttidsopphold. Dette budsjettreguleres i 1. tertial pålydende
1 500 000,- for dette. Dette er ment for perioden mars – august 2013.
2. Ås kommune iverksetter omgjøring av en bogruppe med korttid og
rehabilitering fra 10 til 20 plasser på Moer sykehjem, som beskrevet i saken.
(10 ensengsrom ombygges/omgjøres til tosengsrom/sykehusstandard)
3. Den «nye» korttidsavdelingen er operativ fra 01.08.2013.
4. Det budsjettreguleres i 1. tertial for ombygging (økt låneopptak), og drift av
denne avdelingen/bogruppen pålydende:
 1 045 000,- i ombygningskostnader (investering / engangskostnad)
 kr. 554 000,- til utstyr til 10 pasienter / senger (investering /
engangskostnad)
 243.000,- til driftsutgifter (for 5 mnd drift)
 3 200 000,- til bemanningsøkning tilsvarende pasientøkningen(10
plasser) (5 mnd drift + rekrutteringskostnader)
5. Det budsjetteres med / budsjettreguleres en økt inntekt på 10 korttidsplasser
f.o.m. 01.08.2013 pålydende 205 500,-.
6. Økte kostnader for 2013 dekkes av overskuddet for 2012.

F-sak 18/13
UTJEVNING AV AVTALEHJEMLER FOR PRIVATPRAKTISERENDE
FYSIOTERAPEUTER I ÅS KOMMUNE I HHT. GJELDENDE REGELVERK
Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets innstilling.
Formannskapets behandling 13.03.2013:
Behandling og vedtak/uttalelse i kommunalt råd for funksjonshemmede 12.03.2013
var sendt formannskapet.
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.
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Formannskapets innstilling 13.03.2013:
1. Ås kommune utjevner de minste avtalehjemler for privatpraktiserende
fysioterapeuter i Ås kommune og budsjettregulerer dette i 1. tertial med
kr. 172.150,- (Effektuering f.o.m.1.8.12, halvårseffekt). Økningen får Ås kommune
igjen i rammen påfølgende år.
2. Ås kommune lager en opptrappingsplan på 4 år, f.o.m. 2014, hvor målet er å fylle
opp hjemlene til privatpraktiserende fysioterapeuter til 100 % hjemmelsstørrelse.
All økning får Ås kommune igjen i rammen påfølgende år.

F-sak 19/13
GNR.107 BNR.1 - DEPONI NØSTVEDT GÅRD - FOLLOBANEN
Rådmannens innstilling:
Det innvilges ikke dispensasjon fra kommuneplanen for detaljregulering av et område
til deponi for rene masser på del av Nøstvedt gård (gnr./bnr. 107/1-2,8).
Formannskapets behandling 13.03.2013:
Foreløpig uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, fra Statens vegvesen og
Akershus fylkeskommune var sendt formannskapet på e-post før møtet.
Arne Hillestad (FrP) fremmet forslag om at saken utsettes. Jernbaneverket inviteres
til formannskapet for å orientere.
Votering: FrP’s utsettelsesforslag ble enstemmig tiltrådt.
Formannskapets vedtak 13.03.2013:
Saken utsettes. Jernbaneverket inviteres til formannskapet for å orientere.

F-sak 20/13
FLYTTING AV NORDBY BIBLIOTEKFILIAL TIL VINTERBROSENTERET
Rådmannens innstilling:
1. Nordby filial flyttes til Vinterbrosenteret.
2. Driftsutgiftene til Nordby filial økes med kr 260.000 på årsbasis. Økningen for
2013 vil være kr 230.000.
3. Det opprettes 100 % bibliotekarstillinger i Nordby filial med virkning fra 1.8.13.
Kostnaden for 2013 vil være kr 250.000. På årsbasis vil økningen være
kr 600.000.
4. Investeringsmidlene på kr 250.000 brukes til kabling med fiberkabel, møbler og
utstyr samt hjelp til konvertering til selvbetjening.
5. Flytting foretas av flyttebyrå innenfor en kostnadsramme på 35 000. De
resterende midler, kr 15.000 som er satt av til flytting føres over til
investeringsmidler.
6. Plan for 2013 for styrking av skolebibliotek godkjennes.
Administrasjonsutvalgets innstilling 13.03.2013:
Tilsvarer formannskapets innstilling.
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Formannskapets behandling 13.03.2013:
Ordfører orienterte om administrasjonsutvalgets behandling og innstilling 13.03.2013.
Behandling og vedtak/uttalelse i Ås eldreråd 11.03.2013 var sendt formannskapet.
Votering:
Administrasjonsutvalgets innstilling
punkt 1-6 ble tiltrådt 7-2 (H).
punkt 7 ble tiltrådt 5-4 (V, Sp, FrP, KrF).
Formannskapets innstilling 13.03.2013:
1. Nordby filial flyttes til Vinterbrosenteret.
2. Driftsutgiftene til Nordby filial økes med kr 260.000 på årsbasis. Økningen for
2013 vil være kr 230.000.
3. Det opprettes 100 % bibliotekarstillinger i Nordby filial med virkning fra 1.8.13.
Kostnaden for 2013 vil være kr 250.000. På årsbasis vil økningen være
kr 600.000.
4. Investeringsmidlene på kr 250.000 brukes til kabling med fiberkabel, møbler og
utstyr samt hjelp til konvertering til selvbetjening.
5. Flytting foretas av flyttebyrå innenfor en kostnadsramme på 35 000. De
resterende midler, kr 15.000 som er satt av til flytting føres over til
investeringsmidler.
6. Plan for 2013 for styrking av skolebibliotek godkjennes.
7. Økte kostnader for 2013 dekkes av overskuddet for 2012.

F-sak 21/13
SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV
- MONICA LANGFELDT FJELD (H) - NYVALG - DELEGASJON
Ordførers innstilling: Tilsvarer formannskapets innstilling.
Formannskapets behandling 13.03.2013:
Gro Haug (H) orienterte om at forslag på nytt kvinnelig medlem i HTM fremmes i
kommunestyret.
Votering: Ordførers innstilling ble enstemmig tiltrådt.
Formannskapets innstilling 13.03.2013:
1. Monica Langfeldt Fjeld (H) fritas fra sine verv i kommunestyret og hovedutvalg for
teknikk og miljø (HTM)
2. Som nytt medlem i HTM på plass nr. … velges: ………………………………….
3. Myndighet til å innvilge fritak og foreta nyvalg delegeres formannskapet der
lovverket gir adgang til dette.
Konsekvenser for kommunestyret
Det foretas nytt valgoppgjør i kommunestyret slik:
Etter opprykk i medlemsrekken blir Dag Guttormsen nytt medlem i kommunestyret på
plass nr. 8. Etter opprykk i vararekken blir Ulf Oppegård ny vara på plass nr. 13.
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F-sak 22/13
SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV 01.03.2013 - 01.03.2014
MARIUS HOJEM BORGE (A)
Ordførers innstilling:
1. Marius Hojem Borge (A) fritas midlertidig fra sine verv som medlem i
kommunestyret og hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) fra og med
01.03.2013 til og med 01.03.2014.
2. Etter opprykk i medlems- og vararekken i HOK velges ny midlertidig vara på plass
nr. 7 for samme tidsrom.
Konsekvenser av midlertidig fritak:
Kommunestyret
Kjell-Ivar Brynildsen rykker opp som midlertidig fast medlem på plass nr. 10. Etter
opprykk i vararekken foretas det nytt valgoppgjør der ny midlertidig vara på plass
nr. 13 er Marit Fjermedal.
HOK
Kjell-Ivar Brynildsen rykker opp som midlertidig fast medlem av HOK. Plass nr. 7 i
vararekken kan stå tom eller fylles av ny midlertidig vara.
Formannskapets behandling 13.03.2013:
Johan Alnes (A) fremmet følgende forslag til ordførers innstilling pkt. 2:
Thomas Rannstad Haugen.
Votering: Ordførers innstilling med Ap’s forslag ble enstemmig tiltrådt.
Formannskapets innstilling 13.03.2013:
1. Marius Hojem Borge (A) fritas midlertidig fra sine verv som medlem i
kommunestyret og hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) fra og med
01.03.2013 til og med 01.03.2014.
2. Etter opprykk i medlems- og vararekken i HOK velges ny midlertidig vara på plass
nr. 7 for samme tidsrom: Thomas Rannstad Haugen.
Konsekvenser av midlertidig fritak:
Kommunestyret
Kjell-Ivar Brynildsen rykker opp som midlertidig fast medlem på plass nr. 10. Etter
opprykk i vararekken foretas det nytt valgoppgjør der ny midlertidig vara på plass
nr. 13 er Marit Fjermedal.
HOK
Kjell-Ivar Brynildsen rykker opp som midlertidig fast medlem av HOK. Plass nr. 7 i
vararekken kan stå tom eller fylles av ny midlertidig vara.
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F-sak 23/13
BARNEHAGEBEHOVSPLANEN
- BEHOV FOR NYE BARNEHAGEPLASSER FRA 01.08.2013
Rådmannens innstilling:
1. Det opprettes 83 nye barnehageplasser i midlertidige lokaler
 Sfo lokalene ved Brønnerud skole, 25 plasser fra august 2013
 Det gule huset ved Nordbyskole, 20 plasser fra august 2013
 Personallokalene til Solbergtunet barnehage, 14 plasser fra august 2013
 Skolehusveien 1-3, 24 plasser fra januar 2014
2. Det opprettes:
 4 x 100 % pedagogstillinger
 5 x 100 % assistentstilling
 50 % sekretærstilling til Togrenda barnehage
 50 % renholdstilling
 100 % midlertidig prosjektstilling til teknisk etat i 6 måneder
3. Det bevilges kr 3.900.000 til investeringsutgifter totalt
4. Det bevilges kr 2.400.000 til driftsutgifter for alle enheter
Administrasjonsutvalgets innstilling 13.03.2013:
1. Det opprettes 83 nye barnehageplasser i midlertidige lokaler
 Sfo lokalene ved Brønnerud skole, 25 plasser fra august 2013
 Det gule huset ved Nordbyskole, 20 plasser fra august 2013
 Personallokalene til Solbergtunet barnehage, 14 plasser fra august 2013
 Skolehusveien 1-3, 24 plasser fra januar 2014
2. Det opprettes:
 4 x 100 % pedagogstillinger
 5 x 100 % assistentstilling
 50 % sekretærstilling til Togrenda barnehage
 50 % renholdstilling
 100 % midlertidig prosjektstilling til teknisk etat i 6 måneder
3. Det bevilges kr 3.900.000 til investeringsutgifter totalt
4. Det bevilges kr 2.400.000 til driftsutgifter for alle enheter
5. Økte kostnader for 2013 dekkes av overskuddet for 2012.
Formannskapets behandling 13.03.2013:
Ordfører orienterte om administrasjonsutvalgets behandling og innstilling 13.03.2013.
Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Administrasjonen vurderer også å løse barnehagekapasiteten med å leie
modulbarnehage. Barnehagen plasseres på Solberg gård, eventuelt på andre
adresser.
Marianne Røed (Sp) fremmet følgende forslag:
Rådmannen undersøker også mulighet for utvidelse av barnehage ved Kroer
vel/skole.
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Votering:
Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt.
FrP’s tilleggsforslag ble tiltrådt 8-1 (SV).
Sp’s forslag ble enstemmig tiltrådt.
Formannskapets innstilling 13.03.2013:
1. Det opprettes 83 nye barnehageplasser i midlertidige lokaler
 Sfo lokalene ved Brønnerud skole, 25 plasser fra august 2013
 Det gule huset ved Nordbyskole, 20 plasser fra august 2013
 Personallokalene til Solbergtunet barnehage, 14 plasser fra august 2013
 Skolehusveien 1-3, 24 plasser fra januar 2014
2. Det opprettes:
 4 x 100 % pedagogstillinger
 5 x 100 % assistentstilling
 50 % sekretærstilling til Togrenda barnehage
 50 % renholdstilling
 100 % midlertidig prosjektstilling til teknisk etat i 6 måneder
3. Det bevilges kr 3.900.000 til investeringsutgifter totalt
4. Det bevilges kr 2.400.000 til driftsutgifter for alle enheter
5. Økte kostnader for 2013 dekkes av overskuddet for 2012.
6. Administrasjonen vurderer også å løse barnehagekapasiteten med å leie
modulbarnehage. Barnehagen plasseres på Solberg gård, eventuelt på andre
adresser.
7. Rådmannen undersøker også mulighet for utvidelse av barnehage ved Kroer
vel/skole.
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