Ås kommune
MØTEPROTOKOLL
Kommunestyret
Møtetid:
Sted:

22.11.2017 kl. 18:30-22:10
Store sal i Ås kulturhus

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33.
Møtende medlemmer:
Ap: Ola Nordal, Johan Alnes, Laila P. Nordsveen, Wenche Berg, Ivar Ekanger,
Joar Solberg
H:
Hilde Kristin Marås, Ida Elisabeth Krogstad, Stein Ekhaugen, Bengt
Nøst-Klemmetsen, Egil A. Ørbeck, Håkon Ystehede, Sverre Strand Teigen
Sp: Marianne Røed, Odd Vangen, Anne Hjørnegård Bjerke, Odd Rønningen
FrP: Arne Hillestad, Kjetil Barfelt, Gro Haug
MDG: Ingunn Bohmann, Erik Wegge Bergvik, Bianca Wathne Gelink
SV: Kristine Lien Skog, Eskild Gausemel Berge
V:
Erling W. Rognli
KrF: Paul Bolus Johansen
Rødt: Kristine Sand
Møtende varamedlemmer:
Ap: Einride Berg, Marit Hauken, Anne Karusbakken, Else Jorunn Vestby*
V:
Ivar M. Sæveraas
Forfall:
Ap: Sofie Alm Nordsveen, Live Holck Johannessen,
Malin Karusbakken Aamodt, Janna Bitnes Hagen
V:
Jorunn Nakken
Fra administrasjonene møtte:
Rådmann Trine Christensen, konsulent Jeanette Karlsen – møtesekretær,
oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, helse- og sosialsjef Marit R. Leinhardt,
etatsjef teknikk og miljø Nils-Erik Pedersen, plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud,
økonomisjef Emil Schmidt og service- og kommunikasjonssjef Anne Eid.
Diverse merknader:
Ingunn Bohmann (MDG) ble enstemmig valgt som settevaraordfører.
*Tiltrådte møtet kl. 19:25, og deltok fra behandling i sak 64/17.
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 59-61, 63-64, 62/17.
Sak 65-72/17 ble utsatt til kommunestyrets heldagsmøte 13.12.2017.
Møteprotokoll godkjent 23.11.2017
Ola Nordal
Ordfører

17/00356

Ingunn Bohmann
settevaraordfører
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K-59/17
Søknader om fritak for eiendomsskatt § 7 for 2018
Formannskapets innstilling 25.10.2017:
Tilsvarer kommunestyrets vedtak.
Kommunestyrets behandling 22.11.2017:
Votering: (32 stemmer)
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 22.11.2017:
Punkt 1) og 2) med følgende endringer vedtas:
NMBU (Brukes av Stiftelsen Kaja Barnehage i Utveien 23) og Kroer Vel (Brukes av
Kroerbarnehagene DA) fritas for eiendomsskatt.
Kroer vel samfunnshus fritas for eiendomsskatt dersom rådmannen finner at det er
lovlig.
1) Følgende eiendommer oppfyller alle kriterier for fritak etter eiendomsskatteloven
§7 a, og fritas for eiendomsskatt i 2018:

Gnr.

Bnr.

Snr.

Fnr.

Eiendomsbesitter

1

42

1

2

42

1

102

Stiftelsen Kaja Barnehage

17 040

Kun bygg

3

42

1

278

Stiftelsen Åkebakke barnehage

19 860

Kun bygg

4

44

19

Follo Futura

105 060

Inkl. 44/25

5

54

18

Vestby og Ås Røde Kors

6

54

371

7

55

278

8

55

358

9

58

2

10

61

271

11

61

12

12

61

233

ÅSPRO AS

56 400

13

61

263

ÅSPRO AS

54 780

14

73

306

Rustadporten Barnehage SA

18 660

15

74

115

Stiftelsen Knerten barnehage

14 040

16

75

25

Granås Sykehjem AS

28 620

17

95

5

18

102

345

Øvre Nordby Vel

10 980

19

104

15

Stiftelsen Nordby Menighetssenter

12 840

20

105

5

Liahøy SA

15 000

21

107

475

22

107

560

X

Sjøskogen Foreldrelagsbarnehage SA

21 480

Kun bygg

23

111

17

X

Løvstad Barnehage SA

14 040

Kun bygg

NMBU
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Kommentar

1 067 640

3 900

X

Moerlia barnehage

20 040

Kun bygg

X

Dysterlia barnehage

26 220

Kun bygg

Norsk Sau og Geit

35 040

Follo Ren IKS

27 300

Kun bygg

Stiftelsen Steinerbarnehagene i Ås

27 900

Inkl.60/41

8 700

Kun bygg

8

Sum

Skatt

X

X

X

X

Stiftelsen Ås Menighetshus

Kroer Menighetsråd

Nordre Follo Renseanlegg IKS

780

Kun bygg

Kun bygg

159 600

1 765 920
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2) Følgende eiendom oppfyller ikke alle kriterier for fritak og fritas ikke for
eiendomsskatt i 2018:
Gnr.

Bnr.

1

41

1(2)

2

42

1

3

95

4

Fnr.

102

Eiendomsbesitter

Skatt

Kommentar

NMBU (Kongeveien 30)

24 480

Tidligere leid ut.
Fortsatt
næringsbygg.

NMBU (Brukes av Stiftelsen
Kaja Barnehage i Utveien 23)

1 860

Kun tomt. Ikke
direkte eierskap.

Kroer Vel (Brukes av
Kroerbarnehagene DA)

5 760

Ikke direkte
eierskap.

SUM

32 100

K-60/17
Frivilligsentralens styringsstruktur og organisasjonsform
Formannskapets innstilling 08.11.2017:
Tilsvarer kommunestyret vedtak.
Kommunestyrets behandling 22.11.2017:
Votering: (32 stemmer)
Formannskapets innstilling pkt. 1-4 ble enstemmig vedtatt.
pkt. 5 ble vedtatt 18-14 (7H 4Sp, 3FrP)
Kommunestyrets vedtak 22.11.2017:
1. Vedtektene for Ås Frivilligsentral oppheves fra vedtaksdato, og Frivilligsentralen
organiseres som en del av den ordinære virksomheten i Ås kommune.
2. Det opprettes en ressursgruppe/arbeidsgruppe sammensatt av frivillige, som
ivaretar de frivilliges interesser. I tillegg til daglig leder vil en utpekt ansatt i Ås
kommune (ressursperson), ha medansvar for faglig utvikling og oppfølging av
sentralen.
3. Ås kommune igangsetter arbeidet med å utarbeide en frivilligmelding til bruk som
et arbeidsdokument for alt frivillig virke i kommunen. I dette arbeidet deltar Ås
kommune, Frivilligsentralen og et utvalg medlemmer fra lag og foreninger i
kommunen.
4. Frivilligsentralens virke, lokalisering og organisatoriske plassering vurderes i
forbindelse med omstillingsprosjektet.
5. Det bør vurderes opprettelse av frivillighetens hus som favner alle deler av Ås.
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K-61/17
Tjenesteanalyse - Introduksjonsordningen i Ås
Formannskapets innstilling 08.11.2017:
 Tjenesteanalyse for introduksjonsordningen i Ås tas til etterretning.
 Tjenesteanalysen skal være en del av kommunens felles informasjons- og
kunnskapsgrunnlag i videre dialog, prioriteringer og styring av tjenesten.
 Rådmannen rapporterer om arbeidet gjennom kommunens tertialrapportering.
 Formannskapet vil vektlegge viktigheten av å fortsette arbeidet med å få
flyktninger ut i arbeid, samt tilpasse introduksjonsprogrammet etter den enkelte
deltakers behov.
Kommunestyrets behandling 22.11.2017:
Ivar Ekanger (Ap) fremmet følgende endringsforslag:
Formannskapets innstilling kulepkt. 3 plasseres sist.
Votering: (32 stemmer)
Formannskapets innstilling med Aps endringsforslag ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 22.11.2017:
 Tjenesteanalyse for introduksjonsordningen i Ås tas til etterretning.
 Tjenesteanalysen skal være en del av kommunens felles informasjons- og
kunnskapsgrunnlag i videre dialog, prioriteringer og styring av tjenesten.
 Kommunestyret vil vektlegge viktigheten av å fortsette arbeidet med å få
flyktninger ut i arbeid, samt tilpasse introduksjonsprogrammet etter den enkelte
deltakers behov.
 Rådmannen rapporterer om arbeidet gjennom kommunens tertialrapportering.

K-62/17
R-317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole - framdrift
Rådmannens innstilling:
Frist for ferdigstillelse av reguleringsplanen for Åsgård skole utsettes til høsten 2018.
Dette får som konsekvens at ferdigstillelse av nye Åsgård skole utsettes fra skolestart
2021 til skolestart 2022.
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 20.11.2017:
Frist for ferdigstillelse av reguleringsplanen for Åsgård skole utsettes ikke.
Ferdigstillelse av nye Åsgård skole opprettholdes til skolestart 2021.
Tidligere bevilgede midler benyttes til lekeapparater som senere kan flyttes
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Innspill som følger saken fra HTM:
Arbeiderpartiet:
 Det tas til etterretning at krysset Skoleveien/Drøbaksveien ikke kan flyttes. I
videre planlegging vurderes forskyving av Skoleveien mot vest, sør for krysset uten endring av selve utkjøringen fra Skoleveien til Drøbakveien.
Høyre:
 Ås kommune iverksetter straks arbeidet med å ekspropriere Søråsjordet.
 Utkjørselen fra Skogveien stenges for trafikk ut på 152 hvis flytting av Skoleveien
til krysset mellom Skogveien og 152 er den mest hensiktsmessige avkjørselen.
 Det vurderes å rive de gamle skolebyggene inkl Midgard og D6 rives for å
muliggjøre en utbygging som er mest mulig kompakt.
Fremskrittspartiet:
 Bruk av Rødskolen som skolebygg for et mindre antall klasser utredes.
 Skal framdriften opprettholdes som vedtatt må gjeldende vei- og trafikkløsninger
videreføres. Det betyr at skolearealet ikke utvides vestover, men østover.
Beregninger viser at minstekravet for uteareal oppfylles uten å bruke Søråsjordet
til skoleformål.
Formannskapets behandling 22.11.2017:
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag:
 Fremdrift frem mot 2021 opprettholdes.
 Reguleringsarbeidet avgrenses til nåværende Skoleveien. Ev. utvidelse i senere
trinn.
 Området mot sentrum utnyttes optimalt.
 Rødskolen vurderes utnyttet til skoleformål.
 Det vurderes flytting av D6.
Votering: Det ble ikke votert.
Formannskapets innstilling 22.11.2017:
Innstilling fra HTM og rådmannens innstilling samt SV’s forslag følger saken til
kommunestyret.
Kommunestyrets behandling 22.11.2017:
Ivar Ekanger (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, Sp, SV, KrF og
deler av Ap:
1. Reguleringsområdet avgrenses av nåværende Drøbakveien, Skoleveien, og
Bankveien.
2. Skolen skal stå ferdig til skolestart 2021.
Erling Rognli (V) fremmet rådmannens innstilling med tillegg i pkt. 2 på vegne av V
og deler av Ap:
1. Frist for ferdigstillelse av reguleringsplanen for Åsgård skole utsettes til høsten
2018. Dette får som konsekvens at ferdigstillelse av nye Åsgård skole utsettes fra
skolestart 2021 til skolestart 2022.
2. Reguleringsområdet avgrenses av nåværende Drøbakveien, Skoleveien, og
Bankveien.
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Votering:
Fellesforslaget fra H, Sp, SV, KrF og deler av Ap ble vedtatt 19-14 (5Ap, 7H, 4Sp,
2SV, 1KrF) ved alternativ votering fellesforslag fra V og deler av Ap.
Kommunestyrets vedtak 22.11.2017:
1. Reguleringsområdet avgrenses av nåværende Drøbakveien, Skoleveien, og
Bankveien.
2. Skolen skal stå ferdig til skolestart 2021.

K-63/17
Nordby barnehage. Konsept
Formannskapets innstilling 08.11.2017:
1. Kjørbar gangvei flyttes til vestsiden av barnehagen. Alternativ A legges til grunn
som konsept for den videre planleggingen.
2. Nordby barnehage vil benytte energibrønner som hovedenergikilde. Bruk av
solceller utredes nærmere i forprosjektet.
3. Det stilles krav til energibruk iht. TEK17.
4. Anbudskonkurransen utformes slik at entreprenørene gir pris på både stål/betong
og massivtre som bæresystem.
5. Det gjennomføres ikke en egen miljøsertifisering, men relevante punkter fra
BREEAM sertifiseringen innarbeides i prosjektet. Det tilstrebes å oppnå kategorien
Very Good.
6. Miljøkriterier, herunder fossilfri byggeplass, innarbeides som et av
evalueringskriteriene i konkurransegrunnlaget.
7. Det skal benyttes totalentreprise og prosjekteringsgruppen kan tiltransporteres
totalentreprenøren.
Kommunestyrets behandling 22.11.2017:
Kristine Lien Skog (SV) fremmet rådmannens innstilling pkt. 1:
Alternativ B legges til grunn som konsept for den videre planleggingen.
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende alternative forslag:
1. Alternativ B legges til grunn som konsept for den videre planleggingen.
2. Nordby barnehage vil benytte energibrønner som hovedenergikilde. Bruk av
solceller utredes nærmere i forprosjektet.
3. Det stilles krav til energibruk iht. TEK17.
4. Anbudskonkurransen utformes slik at entreprenørene gir pris på både stål/betong
og massivtre som bæresystem.
5. Det gjennomføres ikke en egen miljøsertifisering, men relevante punkter fra
BREEAM sertifiseringen innarbeides i prosjektet. Det tilstrebes å oppnå
kategorien Very Good.
6. Miljøkriterier, herunder fossilfri byggeplass, innarbeides som et av
evalueringskriteriene i konkurransegrunnlaget.
7. Det skal benyttes totalentreprise og prosjekteringsgruppen kan tiltransporteres
totalentreprenøren.
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende endringsforslag til formannskapets innstilling pkt. 1:
Alternativ A legges til grunn som konsept for den videre planleggingen.
Kommunestyret 22.11.2017
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Joar Solberg (Ap) fremmet følgende forslag som tilleggs i formskapets innstilling pkt. 1:
Kjørbar gangvei skal sperres med bom.
Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes i påvente av avklaring av mulig tilleggsareal.
Votering over utsettelsesforslag: (32 stemmer)
FrPs utsettelsesforslag ble vedtatt 18-14 (for: 9Ap, 7H, 2FrP)
Kommunestyrets vedtak 22.11.2017:
Saken utsettes i påvente av avklaring av mulig tilleggsareal.

K-64/17
Ås kulturhus - oppgradering og sikringstiltak av kinoteater og
kinovestibyle
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 02.11.2017:
1. Virksomhetsplanen datert 13.10.17 legges til grunn for videre arbeid med Ås
kinoteater og kinovestibyle
2. Bevilgede midler fra 2017 brukes på amfi, stoler, gulvbelegg, lerret og
administrasjon ifm oppgraderingen, sommeren 2018. Varme dekkes av EPC
prosjektet.
3. Valg av ambisjonsnivå foretas i forbindelse med behandling av Handlingsprogram
med budsjett for perioden 2018-2021.
4. Ås kulturhus må gjøres reelt tilgjengelig for alle så snart som mulig.
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 01.11.2017:
1. Virksomhetsplanen datert 13.10.17 legges til grunn for videre arbeid med
oppgradering og universell utforming av Ås kinoteater og kinovestibyle.
2. Bevilgede midler fra 2017 brukes på amfi, stoler, gulvbelegg, lerret og
administrasjon ifm oppgraderingen, sommeren 2018. Varme dekkes av EPC
prosjektet.
3. Valg av ambisjonsnivå foretas i forbindelse med behandling av Handlingsprogram
med budsjett for perioden 2018-2021.
Kommunestyrets behandling 22.11.2017:
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes og sendes tilbake for behandling i formannskapet.
Votering over utsettelsesforslaget:
Høyres utsettelsesforslag ble nedstemt 26-7 (7H).
Gro Haug (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Kommunestyret ber om at eksisterende midler til universell utforming knyttes til
teleslynge.
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende endringsforslag til HTMs innstilling:
 Pkt. 1 endres til: Virksomhetsplanen datert 13.10.17 tas til orientering.
 Pkt. 4 strykes.
Kommunestyret 22.11.2017
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Votering:
Høyres forslag til pkt. 1 ble nedstemt 23-10 (7H, 3FrP).
HOKs innstilling pkt. 1 vedtatt 30-3 (2Ap, 1FrP) ved alternativ votering mot HTMs
innstilling pkt. 1.
HOKs/HTMs innstilling pkt. 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.
FrPs tilleggsforslag ble nedstemt 24-9 (1H, 3FrP, 3MDG, 1KrF, 1R).
Kommunestyrets vedtak 22.11.2017:
1. Virksomhetsplanen datert 13.10.17 legges til grunn for videre arbeid med
oppgradering og universell utforming av Ås kinoteater og kinovestibyle.
2. Bevilgede midler fra 2017 brukes på amfi, stoler, gulvbelegg, lerret og
administrasjon ifm oppgraderingen, sommeren 2018. Varme dekkes av EPC
prosjektet.
3. Valg av ambisjonsnivå foretas i forbindelse med behandling av Handlingsprogram
med budsjett for perioden 2018-2021.

K-65/17
Lokalisering av ny svømme-/idrettshall i nærhet til Ås sentrum
Formannskapets innstilling 08.11.2017:
1. Følgende tomter anses som aktuelle for en lokalisering av en ny svømmehall
/idrettshall i nærhet til Ås sentrum:
 Alternativ 1 – Ås stadion/Ås ungdomsskole
 Alternativ 2 – Parkeringsplassen v/Meierikrysset/jordet ved siden av Lillebrand
 Alternativ 3 – Søråsjordet
 Alternativ 4 – Åsmåsan
 Alternativ 5 – Ås videregående skole
 Alternativ 6 – Bjørnebekk
2. Aktuelle alternativer utredes nærmere i forbindelse med rullering av
kommuneplanen forutsatt at det er bevilget nødvendige investeringsmidler i
handlingsprogrammet.
Kommunestyrets behandling 22.11.2017:
Saken ble utsatt til kommunestyrets møte 13.12.2017.
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K-66/17
Utvidet sone for midlertidig forbud mot tiltak
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 02.11.2017:
I medhold av plan- og bygningsloven § 13-1 utvider Kommunestyret sonen for
midlertidig forbud mot tiltak til også å gjelde eiendommene gnr./bnr. 54/3, 54/362 og
54/369.
Utvidelsen er vist i skravur nedenfor.
Forbudet gjelder følgende søknadspliktige tiltak:
 Oppretting og endring av eiendom (herunder deling/fradeling/sammenføyning
av tomter)
 Oppføring av nye frittliggende boligbygg
 Oppføring av tilbygg til eksisterende boligbygg
 Oppføring av nye frittliggende næringsbygg
 Oppføring av tilbygg til eksisterende næringsbygg
 Bruksendring fra næringsbygg til boligbygg
Forbudet er ment å hindre uønsket utvikling i forhold til kommende regulering, men
ikke å hindre arbeider knyttet til normalt vedlikehold og oppdatering av eksisterende
eiendommer.
Avslag på samtykke kan påklages, jf. forvaltningslovens kap. VI.
Kommunestyrets behandling 22.11.2017:
Saken ble utsatt til kommunestyrets møte 13.12.2017.

K-67/17
R-309 Detaljreguleringsplan for Kvestad gård
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 02.11.2017:
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-309
Detaljreguleringsplan for Kvestad gård, med bestemmelser datert 04.05.2017 og kart
datert 31.03.2017.
Hovedutvalg for teknikk og miljø ønsker teknisk plan til godkjenning.
Kommunestyrets behandling 22.11.2017:
Saken ble utsatt til kommunestyrets møte 13.12.2017.
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K-68/17
R-314 Detaljreguleringsplan for ny atkomst til Vinterbro
næringspark
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 02.11.2017:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar kommunestyret R-314
Detaljreguleringsplan for ny atkomst til Vinterbro næringspark, som vist på kart datert
05.10.2017 og med bestemmelser datert 05.10.2017.
Kommunestyrets behandling 22.11.2017:
Saken ble utsatt til kommunestyrets møte 13.12.2017.

K-69/17
Invitasjon til å delta i finansordningen for digitaliseringsprosjekter
Formannskapets innstilling 08.11.2017:
 Ås kommune bidrar med et enkeltbidrag på kr. 20 per innbygger til å finansiere
felles digitaliseringsløsninger for kommunene.
 Kr. 400 000 belastes investeringsmidler som er øremerket digitalisering.
Kommunestyrets behandling 22.11.2017:
Saken ble utsatt til kommunestyrets møte 13.12.2017.

K-70/17
Follo lokalmedisinske senter (LMS) - legevakten
Formannskapets innstilling 08.11.2017:
1. Ås kommune slutter seg til etablering av døgnkontinuerlig legevaktdrift ved Follo
LMS fra 2019, sammen med de kommuner som ønsker det. Follo LMS skal i løpet
av prosessen, og i nær kontakt med eierkommunene, vurdere ulike
organisasjonsformer for fremtidens legevakt og gi sin endelige tilråding til
kommunene før budsjettarbeidet for 2019 påbegynnes.
2. Ås kommune legger til grunn at akuttmedisinforskriften er utgangspunktet for
fremtidens organisering av legevakttjenestene i Follo, men mener at behovet for
legevaktsbil må utredes ytterligere.
Kommunestyrets behandling 22.11.2017:
Saken ble utsatt til kommunestyrets møte 13.12.2017.
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K-71/17
Møteplan 2018 - Formannskapet og Kommunestyret
Formannskapets innstilling 08.11.2017:
Møteplan 2018 for formannskap og kommunestyre vedtas i henhold til vedlegg 1
med følgende endring: Møtetidene endres fra kl. 18.30 til kl. 18.00.
For hovedutvalg, administrasjonsutvalg og råd er møteplanen kun retningsgivende
og de vedtar selv sine møteplaner innenfor formannskapets og kommunestyrets
møtestruktur.
Kommunestyrets behandling 22.11.2017:
Saken ble utsatt til kommunestyrets møte 13.12.2017.

K-72/17
Overføring av vigselsmyndighet til kommunen - organisering og
reglement
Formannskapets innstilling 11.10.2017:
Kommunestyret vedtar reglement for vigsler i Ås kommune. Reglementet gjelder fra
tidspunktet vigselsmyndigheten overføres til kommunene for en periode på to år. Før
kommunestyret vedtar nytt reglement skal organisering og reglement evalueres.
Kommunestyrets behandling 22.11.2017:
Saken ble utsatt til kommunestyrets møte 13.12.2017.
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