ÅS KOMMUNE

PROTOKOLL
STYRE/RÅD/UTVALG
Formannskapet

MØTESTED
Ås kulturhus, Lille sal

Fra F-sak:
Til F-sak:

Fra kl.: 18:30
Til kl.: 21.30

27/13
39/13

MØTEDATO
15.05.2013

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.
Forfall var meldt fra følgende medlemmer:
A: Ivar Ekanger
H: Egil A. Ørbeck
Møtende medlemmer:
A: Johan Alnes
V: Jorunn Nakken
Sp: Marianne Røed
SV: Hege Opedal
H: Gro Haug
KrF: Morten Lillemo
FrP: Arne Hillestad
Møtende varamedlemmer:
A: Anne Odenmarck
H: Sverre Strand Teigen
Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,
oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, plan- og utviklingssjef Cornelia Solheim
og service- og kommunikasjonssjef Andreas Brodahl.
Diverse merknader:
Orienteringssaken om fylkeskommunens rolle i Campus Ås ble behandlet først.
Jorunn Nakken (V) tiltrådte kl. 18.50 før votering i F-sak 28/13.
Meldingssaker ble behandlet til slutt.
Godkjent 16.05.2013 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed.
Underskrifter:
__________________________

Saksnr. 13/1274-2

__________________________

SAKSLISTE
F-sak
TITTEL

Saksnr.

Arkivkode

27/13
13/1083
145 &14
ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2012
28/13
13/78
210
ÅS KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2012
29/13
10/3089
GB 113/2
BREIVOLL FORLENGELSE AV LEIEFORHOLD
30/13
13/723
614
ÅS DEMENSSENTER - VALG AV SKISSEPROSJEKT - NY BEHANDLING
31/13
13/1146
614 &40
SOLBERG SKOLE - TOTALRENOVERING OG UTBYGGING
GODKJENNING AV ROMPROGRAM MED KALKYLE
32/13
13/308
030 &21
REGULERING, PLAN OG UTVIKLING I EN AVDELING
33/13
12/1441
145
STYRKET KAPASITET OG KOMPETANSE INNEN
SAMFUNNSPLANLEGGING OG NÆRINGSUTVIKLING
34/13
13/600
GB 107/1
GNR.107 BNR.1 - NØSTVEDT GÅRD DEPONI – FOLLOBANEN
- REVIDERT SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN
35/13
12/2535
140
UTVIDELSE AV VINTERBRO NÆRINGSPARK
- DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL
36/13
13/388
REG R-279
BOLIGUTBYGGING I NYVEIEN 24-26
- DISPENASJON FRA KOMMUNEPLAN
37/13
13/99
611 &55
ARNEBORG - SALG AV BOLIGFELT - ØKT UTNYTTELSE
38/13
13/1210
033
SØKNAD OM PERMISJON FRA KOMMUNALE VERV
- HANNE MARIT GRAN (SV)
39/13
11/3129
033
VALG AV HEIMEVERNSNEMND FOR
RESTEN AV PERIODEN 2011 -2015
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ORIENTERINGSSAK I FORMANNSKAPET 15.05.2013
FYLKESKOMMUNENS ROLLE I CAMPUS ÅS,
Orientering ble gitt av Solveig Schytz, leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø i
Akershus fylkeskommune.
INFORMASJON FRA RÅDMANNEN 15.05.2013
Europan, status.
REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 15.05.2013
Referatsakene ble tatt til orientering.

MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET 15.05.2013
-orientering fra ordfører og eventuelt
1. Vennskapskommunebesøk i Ljungby 21.-23. august 2013. Ordfører har i e-post
07.05.2013 videresendt invitasjonen med ønske om at minst tre fra
formannskapet vil bli med på turen, eventuelt andre fra kommunestyret.
2. Plansamarbeidet – drøfting med Ås formannskap holdes 25. september 2013.
Orientering v/sekretariatsleder Ellen Grepperud i Regional plan for areal og
transport i Oslo og Akershus.
3. Folkemøte for folkehelse 30. mai 2013 kl. 18.30 – 20.30 i Ås kulturhus, Store sal.
Jf. e-post sendt hovedutvalg for helse og sosial, formannskap og kommunestyret
02.05.2013.
4. Valg 2013 – stemmestyrer.
Valgstyrets leder/ordfører orienterte om fastsettelse av satser for
valgmedarbeidere, jf. delegasjonsvedtak i valgstyret 13.02.2013 i VA-sak 1/13.
Det er lagt vekt på at satsene harmoniseres med nabokommunene fordi det ikke
er bostedskrav til valgmedarbeidere.
Se annonse på www.as.kommune.no/valg-2013
5. Flaggbærere 17. mai.
Hele kommunestyret er invitert til å delta i Borgertoget som starter med oppmøte
ved Aud Max kl. 16.00.
6. Ordfører refererte tilbud angående et område vest for Granheim og fikk fullmakt til
å sluttbehandle saken.
7. Julemiddag for kommunestyret m.fl. holdes etter kommunestyrets heldagsmøte
11. desember 2013 i Ås kulturhus, Lille sal og salong.
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F-sak 27/13
ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2012
Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets innstilling.
Formannskapets behandling 15.05.2013:
Spørsmål eller merknader til årsmeldingen sendes rådmannen innen onsdag
22.05.2013, trine.christensen@as.kommune.no.
Svar sendes på e-post til alle snarest mulig og legges i saksmappen.
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. (8 stemmer)
Formannskapets innstilling 15.05.2013:
Årsmelding med årsberetning 2012 tas til orientering.

F-sak 28/13
ÅS KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2012
Rådmannens innstilling:
1. Årsregnskapet til Ås kommune for 2012 godkjennes.
2. Merforbruk for voksenopplæringen, pålydende 2,58 mill. kr, dekkes av bundet
driftsfond for voksenopplæringen, konto 25150214.
3. Merforbruk på kulturskolen knyttet til prosjekter pålydende 373 000 kr finansieres
av bundet driftsfond til prosjekter kulturskolen, konto 25150509.
4. Meravkastning utover budsjettert avkastning på e-verksmidler, pålydende 4,27
mill. kr, avsettes til styrking av disposisjonsfond, SFE Bufferfond, konto 2560130.
5. Kommunestyret har i 2013 vedtatt bruk av overskudd 2012 til å dekke nye tiltak på
13,963 mill. kr. Regnskapsmessig mindreforbruk på til sammen 13,963 mill. kr
avsettes til dette.
6. Enhetene får med seg mer/mindreforbruk 2012, begrenset til 1 % av enhetens
netto ramme, begrenset til totalt 0,5 mill. kr for hele kommunen. Ubrukte
vedlikeholdsmidler i henhold til vedlikeholdsplanen overføres imidlertid uten
begrensing. Dette utgjør 1. mill. kr i tillegg.
7. Satsene for tilskudd til private barnehager for 2012 er etterberegnet til 166 89 kr
for små barn og 79 860 for store barn. Kapitaltilskudd per barn uavhengig av alder
er kr 7 800.
8. Etterberegning av tilskudd til private barnehager viser at det er avsatt 4,05 mill. kr
for lite tilskudd i 2012. Dette dekkes av regnskapsmessig mindreforbruk 2012.
9. Resterende del av overskuddet, 9,033 mill. kr, avsettes til disposisjonsfond for
oppbygging av kommunens buffer.
Formannskapets behandling 15.05.2013:
Johan Alnes (A) fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling punkt 9:
Nytt pkt. 9: Som tilleggsbevilgning for 2013 avsettes kr. 150 000 av overskuddet for
2012 til Grunnlovsjubileet 2014, jf. vedtak i HOK-sak 16/13.
Nytt pkt. 10: Resterende del av overskuddet 8,883 mill. kr, avsettes til
disposisjonsfond for oppbygging av kommunens buffer.
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Votering: Rådmannens innstilling med Ap’s endringsforslag ble enstemmig tiltrådt.
Formannskapets innstilling 15.05.2013:
1. Årsregnskapet til Ås kommune for 2012 godkjennes.
2. Merforbruk for voksenopplæringen, pålydende 2,58 mill. kr, dekkes av bundet
driftsfond for voksenopplæringen, konto 25150214.
3. Merforbruk på kulturskolen knyttet til prosjekter pålydende 373 000 kr finansieres
av bundet driftsfond til prosjekter kulturskolen, konto 25150509.
4. Meravkastning utover budsjettert avkastning på e-verksmidler, pålydende 4,27
mill. kr, avsettes til styrking av disposisjonsfond, SFE Bufferfond, konto 2560130.
5. Kommunestyret har i 2013 vedtatt bruk av overskudd 2012 til å dekke nye tiltak på
13,963 mill. kr. Regnskapsmessig mindreforbruk på til sammen 13,963 mill. kr
avsettes til dette.
6. Enhetene får med seg mer/mindreforbruk 2012, begrenset til 1 % av enhetens
netto ramme, begrenset til totalt 0,5 mill. kr for hele kommunen. Ubrukte
vedlikeholdsmidler i henhold til vedlikeholdsplanen overføres imidlertid uten
begrensing. Dette utgjør 1. mill. kr i tillegg.
7. Satsene for tilskudd til private barnehager for 2012 er etterberegnet til 166 89 kr
for små barn og 79 860 for store barn. Kapitaltilskudd per barn uavhengig av alder
er kr 7 800.
8. Etterberegning av tilskudd til private barnehager viser at det er avsatt 4,05 mill. kr
for lite tilskudd i 2012. Dette dekkes av regnskapsmessig mindreforbruk 2012.
9. Som tilleggsbevilgning for 2013 avsettes kr. 150 000 av overskuddet for 2012 til
Grunnlovsjubileet 2014, jf. vedtak i HOK-sak 16/13.
10. Resterende del av overskuddet 8,883 mill. kr, avsettes til disposisjonsfond for
oppbygging av kommunens buffer.

F-sak 29/13
BREIVOLL FORLENGELSE AV LEIEFORHOLD
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 18.04.2013:
1. Ås kommune tar til etterretning at Brunstad kristelige menighet vil benytte seg av
opsjonsmuligheten som ligger i leiekontrakten fra 13. mai 1998.
2. Innholdet i en eventuell ny bygning konkretiseres nærmere og avklares utfra
kommunens reelle bruksbehov før kommunen tar stilling til prosjektet.
3. Ås kommune ønsker at Breivolls venner inntil 1. mai 2018 fritt skal få disponere
«det gule huset». Avtale om dette inngås mellom BMK og Ås kommune.
4. Ås kommune ber BMK om reforhandling av leieavtalens punkt 2 for å ivareta
utvidet bruk av «det gule huset», jf. punkt 3.
5. Kommunen skal legge til rette for sambruk av friarealene på Breivoll, der partene
også kan samarbeide med Den norske turistforening, Oslofjorden friluftsråd og
eventuelle andre organisasjoner som melder sin interesse. En eventuell avtale
mellom partene må inngås i regi av rådmannen. Formannskapet skal holdes
løpende orientert.
6. Disponering av friarealene må skje innenfor reguleringsplanens rammer.
7. Ås kommune må sette i gang en politisk prosess for fremtidig bruk av Breivoll med
tanke på at ny leieavtale skal være klar innen 1. mai 2017.
_____
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 18.04.2013:
1. Ås kommune tar til etterretning at Brunstad kristelige menighet vil benytte seg av
opsjonsmuligheten som ligger i leiekontrakten fra 13. mai 1998.
2. Innholdet i en eventuell ny bygning konkretiseres nærmere og avklares utfra
kommunens reelle bruksbehov før kommunen tar stilling til prosjektet.
3. Ås kommune ønsker at Breivolls venner inntil 1. mai 2018 fritt skal få disponere
«det gule huset». Avtale om dette inngås mellom Brunstad kristelige menighet og
Ås kommune.
4. Ås kommune må sette i gang en politisk prosess for fremtidig bruk av Breivoll med
tanke på at ny leieavtale skal være klar innen 1. mai 2017.
_____

Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 18.04.2013:
1. Ås kommune tar til etterretning at Brunstad kristelige menighet vil benytte seg av
opsjonsmuligheten som ligger i leiekontrakten fra 13. mai 1998.
2. Innholdet i en eventuell ny bygning konkretiseres nærmere og avklares utfra
partenes reelle bruksbehov før kommunen tar stilling til prosjektet. Dette skal
være uten økonomiske kostnader for kommunen.
3. Ås kommune ønsker at Breivolls venner inntil 1. mai 2018 skal få disponere «det
gule huset». Avtale om dette inngås mellom BKM og Ås kommune.
4. Kommunen skal legge til rette for sambruk av friarealene på Breivoll, der partene
også kan samarbeide med Den norske turistforening, Oslofjordens friluftsråd og
eventuelle andre organisasjoner som melder sin interesse. En eventuell avtale
mellom partene må inngås i regi av rådmannen. Formannskapet skal holdes
løpende orientert.
5. Disponering av friarealene må skje innenfor reguleringsplanens rammer.
6. For å støtte opp om frivillige organisasjoners engasjement for å bruke Breivoll til
glede og nytte for alle, må planlegging av framtidig bruk av Breivoll påbegynnes
senest to år før avtalen utgår.
_____

Formannskapets behandling 15.05.2013:
Johan Alnes (A) fremmet følgende forslag som et samlet alternativ fra utvalgene:
Tilsvarer formannskapets innstilling.
Votering:
Ap’s forslag ble ved punktvis votering tiltrådt slik:
Punkt 1. ble tiltrådt enstemmig
Punkt 2. ble tiltrådt 7-2 (H)
Punkt 3. ble tiltrådt enstemmig
Punkt 4. ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP)
Punkt 5. ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP)
Punkt 6. ble tiltrådt 8-1 (FrP)
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Formannskapets innstilling 15.05.2013:
1. Ås kommune tar til etterretning at Brunstad kristelige menighet vil benytte seg av
opsjonsmuligheten som ligger i leiekontrakten fra 13. mai 1998.
2. Innholdet i en eventuell ny bygning konkretiseres nærmere før partene tar stilling
til prosjektet.
3. Det forhandles mellom Brunstad kristelige menighet og Ås kommune om
disposisjonsrett til det gule huset.
4. Kommunen skal legge til rette for sambruk av friarealene på Breivoll, der partene
også kan samarbeide med Den norske turistforening, Oslofjordens friluftsråd og
eventuelle andre organisasjoner som melder sin interesse. En eventuell avtale
mellom partene må inngås i regi av rådmannen. Formannskapet skal holdes
løpende orientert.
5. Disponering av friarealene må skje innenfor reguleringsplanens rammer.
6. Ås kommune må sette i gang en politisk prosess for fremtidig bruk av Breivoll med
tanke på at ny leieavtale skal være klar innen 1. mai 2017.

F-sak 30/13
ÅS DEMENSSENTER - VALG AV SKISSEPROSJEKT - NY BEHANDLING
Plankomitéens innstilling 07.05.2013:
1. Ås demenssenter prosjekteres og bygges i tråd med W & B Arkitekter AS
utarbeidede skisseprosjekt R2 på ca 4.693 m2 og som viser full utnyttelse av
både byggets underetasje og 2. etg.
2. Prosjektets investeringsramme økes til i alt kr 125 000 000,-.
3. Det synes å være betydelige merkostnader knyttet til å forberede
kontorarbeidsplassene i 2. etasje for konvertering til institusjonsplasser.
Under henvisning til den sterke veksten kommunen står ovenfor, synes det rimelig
å anta at det er behov for kontorplassene til virksomhet som naturlig har
tilhørighet til virksomheten.
Formannskapets behandling 15.05.2013:
Jorunn Nakken (V) fremmet følgende forslag:
Saken sendes tilbake til plankomiteen med tanke på å planlegge for at hele 1. etasje
kan enkelt bygges om til døgnplasser når behovet øker.
Votering: V’s forslag ble vedtatt 8-1 (A). Dermed falt rådmannens innstilling.
Formannskapets innstilling 15.05.2013:
Saken sendes tilbake til plankomiteen med tanke på å planlegge for at hele 1. etasje
kan enkelt bygges om til døgnplasser når behovet øker.
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F-sak 31/13
SOLBERG SKOLE - TOTALRENOVERING OG UTBYGGING
GODKJENNING AV ROMPROGRAM MED KALKYLE
Plankomiteens vedtak 07.05.2013:
1. Foreliggende romprogram med funksjonsanalyse av 03.02.2013 over Solberg
skole, oversendes hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) på høring.
2. Plankomiteen ber HOK vurdere, ut fra foreliggende kostnadsoverslag, om det ut
fra pedagogiske hensyn, vil være mer regningsvarende å bygge nytt.
(jf. HOK-sak 24/13, 21.05.2013)
_____
Rådmannens innstilling 03.05.2013:
1. Foreliggende romprogram med funksjonsanalyse av 03.02.2013 over Solberg
skole, godkjennes.
2. Prosjektets investeringsramme økes med om lag 62 mill. kr.
3. Når det er fattet endelig politisk vedtak i saken, innhenter rådmannen tilbud på
arkitekt m/gruppe. Aktuelle arkitekter m/ gruppe forelegges plankomiteen for
endelig valg.
Formannskapets behandling 15.05.2013:
Johan Alnes (A) fremmet følgende forslag:
Før plankomiteen sluttbehandler saken ber formannskapet om at det utredes et
alternativ der det bygges en helt ny Solberg skole inkludert SFO. Alternativet bør
belyse hvordan flest mulig av elevene kan benytte eksisterende lokaler i
byggeperioden.
Arne Hillestad (FrP) foreslo følgende tillegg til Ap’s forslag:
Normer for bygging av skolebygg legges til grunn.
Gro Haug (H) fremmet følgende forslag som følger saken:
Det orienteres om hva slags mandat brukergruppene har.
Votering: Ap’s forslag med FrP’s tillegg ble enstemmig tiltrådt.
Formannskapets vedtak 15.05.2013:*
Før plankomiteen sluttbehandler saken ber formannskapet om at det utredes et
alternativ der det bygges en helt ny Solberg skole inkludert SFO. Alternativet bør
belyse hvordan flest mulig av elevene kan benytte eksisterende lokaler i
byggeperioden. Normer for bygging av skolebygg legges til grunn.
_____
Forslag som følger saken fra Gro Haug (H):
Det orienteres om hva slags mandat brukergruppene har.
_____
*

Formannskapets vedtak innebærer at saken sendes tilbake til plankomiteen med
bestilling om å planlegge nybygg.
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F-sak 32/13
REGULERING, PLAN OG UTVIKLING I EN AVDELING
Administrasjonsutvalgets innstilling 17.04.2013:
Tilsvarer formannskapets innstilling.
Formannskapets behandling 15.05.2013:
Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende forslag:
Saken sendes til HTM før den behandles av formannskapet.
Votering:
FrP’s forslag ble nedstemt 5-4 (2H, FrP, KrF).
Administrasjonsutvalgets innstilling ble tiltrådt 7-2 (1H, FrP).
Formannskapets innstilling 15.05.2013:
1. Reguleringsavdelingen flyttes fra bygg, regulering og oppmåling til plan og
utvikling fra 01.06.13.
2. Budsjettmidlene som er knyttet til regulering flyttes med.
3. Det opprettes 50 % stilling som saksbehandler. Den finansieres i 2013 innenfor
etatens/avdelingens rammer og innarbeides videre i budsjettet.

F-sak 33/13
STYRKET KAPASITET OG KOMPETANSE INNEN
SAMFUNNSPLANLEGGING OG NÆRINGSUTVIKLING
Rådmannens innstilling:
I prioriteringen knyttet til Handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017 vil styrket
bemanning i Plan- og utviklingsavdelingen vurderes spesielt.
Formannskapets behandling 15.05.2013:
Marianne Røed (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag:
…for å styrke samfunnsplanlegging og næringsutvikling.
Votering: Rådmannens innstilling med Sp’s tillegg ble tiltrådt 8-1 (FrP).
Formannskapets innstilling 15.05.2013:
I prioriteringen knyttet til Handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017 vil styrket
bemanning i Plan- og utviklingsavdelingen vurderes spesielt for å styrke
samfunnsplanlegging og næringsutvikling.

F-sak 34/13
GNR.107 BNR.1 - NØSTVEDT GÅRD DEPONI – FOLLOBANEN
- REVIDERT SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN
Rådmannens innstilling 08.05.2013: Tilsvarer formannskapets vedtak.
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Formannskapets behandling 15.05.2013:
Votering: Rådmannens innstilling ble tiltrådt 7-2 (1H, FrP).
Formannskapets vedtak 15.05.2013:
Det innvilges dispensasjon fra kommuneplanen for oppstart av detaljregulering av et
område til deponi for rene masser på del av Nøstvedt gård (gnr./bnr. 107/1-2,8) i Ås.
Dispensasjonen gis med forbehold om at det er masser fra Follobaneprosjektet som
skal deponeres.

F-sak 35/13
UTVIDELSE AV VINTERBRO NÆRINGSPARK
- DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL
Rådmannens innstilling:
Det innvilges ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for utvidelse av
Vinterbro Næringspark. Tiltaket vurderes som et innspill til kommuneplan 2015-2027.
Formannskapets behandling 15.05.2013:
Johan Alnes (A) fremmet følgende forslag:
Det innvilges dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppstart av arbeidet
med detaljregulering av utvidelse av Vinterbro Næringspark.
Votering: Ap’s forslag ble vedtatt 7-2 (Sp og V).
Formannskapets vedtak 15.05.2013:
Det innvilges dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppstart av arbeidet
med detaljregulering av utvidelse av Vinterbro Næringspark.

F-sak 36/13
BOLIGUTBYGGING I NYVEIEN 24 OG 26
- DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLAN
Rådmannens innstilling:
Det innvilges ikke dispensasjon fra Kommuneplan 2011-2023 for omdisponering fra
LNF til boligformål for Nyveien 24-26 (Gnr 26 Bnr 14).
Formannskapets behandling 15.05.2013:
Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende forslag:
Det innvilges dispensasjon fra Kommuneplan 2011-2023 for omdisponering fra LNF
til boligformål for Nyveien 24-26 (Gnr 26 Bnr 14).
Votering: FrP’s forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak 15.05.2013:
Det innvilges dispensasjon fra Kommuneplan 2011-2023 for omdisponering fra LNF
til boligformål for Nyveien 24-26 (Gnr 26 Bnr 14).
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F-sak 37/13
ARNEBORG - SALG AV BOLIGFELT - ØKT UTNYTTELSE
Rådmannens innstilling:
1. Ås kommune tillater at det bygges mellom 100 og 120 boligenheter på boligfeltet
Arneborg.
2. Det gis ikke tillatelse til opparbeiding av feltet før skoleutvidelse på Rustad er
avklart.
3. Det gis ikke brukstillatelse til boligene før utvidelsen av Rustad skole er klar til
bruk.
4. Dersom det gis aksept for punktene 1-3, setter rådmannen i gang arbeidene med
skoleutvidelse snarest med formål at skolen skal stå klar til bruk ved skolestart
2017.
Formannskapets behandling 15.05.2013:
Johan Alnes (A) fremmet følgende forslag:
Formannskapet gjør om vedtaket i F-sak 5/13. Arneborg legges på vent og selges
ikke før det er skolekapasitet i området.
Votering: Ap’s forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak 15.05.2013:
Formannskapet gjør om vedtaket i F-sak 5/13. Arneborg legges på vent og selges
ikke før det er skolekapasitet i området.

F-sak 38/13
SØKNAD OM PERMISJON FRA KOMMUNALE VERV
- HANNE MARIT GRAN (SV)
Ordførers innstilling: Tilsvarer formannskapets innstilling.
Formannskapets behandling 15.05.2013:
Saken legges frem for kommunestyret i påvente av forslag fra SV.
Votering: Ordførers innstilling ble enstemmig tiltrådt.
Formannskapets innstilling 15.05.2013:
1. Hanne Marit Gran (SV) innvilges permisjon fra sine verv som varamedlem av
hovedutvalg for helse og sosial og som medlem av styret i Stiftelsen Årungen roog padlesenter.
2. I hovedutvalg for helse og sosials vararekke velges følgende midlertidige
varamedlem på plass nr. 7: ………………
3. I Stiftelsen Årungen ro- og padlesenter rykker Stein Ekhaugen (H) opp som
midlertidig medlem.
Som midlertidig personlig varamedlem velges: ………………
4. Vedtaket gjelder fra vedtaksdato og så lenge fritaksgrunnen er aktuell.
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F-sak 39/13
VALG AV HEIMEVERNSNEMND FOR RESTEN AV PERIODEN 2011 - 2015
Ordførers innstilling:
Som medlemmer av heimevernsnemnden for resten av perioden 2011-2015 velges:
 Håkon Petter Brække (A)

Funksjonstiden utløper 31.12.2015.
Formannskapets behandling 15.05.2013:
Marianne Røed (Sp) foreslo gjenoppnevning av Helge Skuterud (Sp).
Votering: Ordførers innstilling med Sp’s forslag ble enstemmig tiltrådt.
Formannskapets innstilling 15.05.2013:
Som medlemmer av heimevernsnemnden for resten av perioden 2011-2015 velges:
 Håkon Petter Brække (A)
 Helge Skuterud (Sp)
Funksjonstiden utløper 31.12.2015.
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