Ås kommune

MØTEPROTOKOLL
Kommunestyret
Møtetid:
Sted:

01.02.2017 kl. 18.30 – 22.00
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, Live Holck Johannessen, Malin Karusbakken Aamodt,
Joar Solberg, Janna Bitnes Hagen, Bonsak Hammeraas
H:
Hilde Kristin Marås, Ida Elisabeth Krogstad, Stein Ekhaugen, Bengt NøstKlemmetsen, Egil Arve 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:
Eskild Gausemel Berge, Saroj Pal
V:
Jorunn Nakken, Erling W. Rognli
KrF:
Arve Skutlaberg
R:
Kristine Sand
Møtende varamedlemmer:
Sp:
Ottar Kjus tiltrådte for Marianne Røed i K-sak 6/17
Fra administrasjonene møtte:
Fungerende rådmann Marit Roxrud Leinhardt, etatsjef for teknikk og miljø Nils Erik
Pedersen, plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud, oppvekst- og kultursjef Ellen
Benestad, organisasjon- og personalsjef Wenche Vedhugnes og Rita Stensrud fra
politisk sekretariat.
Diverse merknader:
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
orienteringssak, referatsaker, K-sak 1/17 - 8/17.
Møteprotokoll godkjent 02.02.2017
Ola Nordal
ordfører
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Jorunn Nakken
varaordfører
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Orientering
Informasjon fra Follo Ren om ny renovasjonsløsning fra 01.10.2017,
v/ daglig leder Runar Jacobsen og ansvarlig for hentetjenestene og den nye
renovasjonsløsningen, Renate Berner.
Les mer her: www.folloren.no/follo-ren-informerer-kildesortering-av-matavfall
Presentasjonen publiseres på kommunens nettside under protokollen.

Referatsaker
Referatsakene ble tatt til orientering.
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K-1/17
Oppfølging av kommunereformen
Ordførers innstilling datert 09.01.2017:
Ås kommune innleder forhandlinger med Frogn kommune om mulig sammenslåing,
der også Vestby inviteres med.
Formannskapets konklusjon 25.01.2017:
Behandlingen fortsetter i Kommunestyret 01.02.2017.
Kommunestyrets behandling 01.02.2017:
Ordfører trakk sin innstilling.
Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet følgende fellesforslag fra Ap, Sp og SV:
1. Ås kommune viser til kommunestyrevedtak 41/16, 20.06.2016, om å fortsette som
egen kommune.
2. Ås kommune fraråder å foreta større grenseendringer. Det ødelegger våre
forutsetninger for å forbli en robust kommune og er følgelig i strid med
kommunereformens målsettinger.
Jorunn Nakken (V) fremmet følgende forslag:
1. Med bakgrunn i vedtak om kommunesammenslåinger i og rundt Follo, signaler
om betydelige endringer i det interkommunale samarbeidet og forslaget om at Ås
må avstå betydelige arealer til en ny Nordre Follo kommune, ønsker Ås kommune
en ny vurdering av kommunereformprosessen. Formålet er å sikre at den
fremtidige samfunnsutviklingen, tjenesteytingen, myndighetsutøvelsen og
lokaldemokratiet blir ivaretatt på en best mulig måte for innbyggerne.
2. Ås kommune innleder samtaler med både Frogn kommune og Ski/Oppegård
kommuner for å være bedre forberedt på de endringene som kan komme.
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag:
Med bakgrunn i endrede forutsetninger ønsker Ås kommune å innlede dialog med
Nordre Follo for å danne felles ny kommune. Kommunestyret ber ordføreren
snarest ta kontakt med ordførerne i Ski og Oppegård samt informere KMD.
Frogn kommune inviteres til å gå med og danne felles kommune med Nordre Follo
og Ås.
Votering:
Høyres forslag ble nedstemt 26-7 (7H).
Fellesforslaget fra Ap, Sp og SV ble vedtatt 24-9 (7H, 2V) ved alternativ votering mot
Venstres forslag.
Kommunestyrets vedtak 01.02.2017:
1. Ås kommune viser til kommunestyrevedtak 41/16, 20.06.2016, om å fortsette som
egen kommune.
2. Ås kommune fraråder å foreta større grenseendringer. Det ødelegger våre
forutsetninger for å forbli en robust kommune og er følgelig i strid med
kommunereformens målsettinger.
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K-2/17
Gnr 113 bnr 2, 30 - Ad Hoc utvalg for Breivoll - Anbefaling om
fremtidig bruk og organisering av Breivoll
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 19.01.2017:
1. Breivoll gård- og friområde skal i fremtiden driftes på en måte som i størst mulig
grad tilrettelegger for allmennheten.
2. Nåværende leieavtale avsluttes ved avtalens utløp den 01.05.2018. Dette
medfører at avtalen må sies opp av kommunen senest 30.04.2017.
3. Ås kommune går i dialog om mulig fremtidig avtale direkte med Den Norske
Turistforening Oslo og Omegn (DNT). DNT vurderes som best egnet som
fremtidig hoveddriver på Breivoll, jf. rådmannens vurderinger som fremgår av
saksfremlegget.
4. Fremforhandlet utkast til leieavtale bør foreligge innen 01.09.2017.
5. Det presiseres at Breivoll, uansett driver, skal driftes og forvaltes på en slik måte
at den ikke medfører større utgifter for kommunen enn det kommunen har i
dag. Økonomisk vil det således ikke bli noen endringer utover eventuelt de
utgiftene kommunen har med å drifte stedet i dag. Målet er ikke å gi inntekter til
kommunen, men at stedet blir selvdrevet både med menneskelig kapasitet og
økonomiske ressurser. Hele formålet til utvalget er først og fremst at stedet driftes
og tilrettelegges for allmennheten med aktiviteter, arrangementer og en
inkluderende driftsmodell.
Kommunestyrets behandling 01.02.2017:
Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet forslag om at punkt 5 forkortes til:
Det presiseres at Breivoll, uansett driver, skal driftes og forvaltes på en slik måte
at den ikke medfører større utgifter for kommunen enn det kommunen har i
dag. Økonomisk vil det således ikke bli noen endringer utover eventuelt de
utgiftene kommunen har med å drifte stedet i dag.
Votering:
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling, med Arbeiderpartiets endringsforslag,
ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 01.02.2017:
1. Breivoll gård- og friområde skal i fremtiden driftes på en måte som i størst mulig
grad tilrettelegger for allmennheten.
2. Nåværende leieavtale avsluttes ved avtalens utløp den 01.05.2018. Dette
medfører at avtalen må sies opp av kommunen senest 30.04.2017.
3. Ås kommune går i dialog om mulig fremtidig avtale direkte med Den Norske
Turistforening Oslo og Omegn (DNT). DNT vurderes som best egnet som
fremtidig hoveddriver på Breivoll, jf. rådmannens vurderinger som fremgår av
saksfremlegget.
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4. Fremforhandlet utkast til leieavtale bør foreligge innen 01.09.2017.
5. Det presiseres at Breivoll, uansett driver, skal driftes og forvaltes på en slik måte
at den ikke medfører større utgifter for kommunen enn det kommunen har i
dag. Økonomisk vil det således ikke bli noen endringer utover eventuelt de
utgiftene kommunen har med å drifte stedet i dag.

K-3/17
Utredning av behov for barneskole på Dyster-Eldor
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 18.01.2017:
Tilsvarer kommunestyrets vedtak.
Kommunestyrets behandling 01.02.2017:
Votering: Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 01.02.2017:
1. Det er ikke behov for å bygge skole på Dyster-Eldor ut fra gjeldende
skolesituasjon og elevgrunnlag.
2. Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II kan videreføres uten avsetting av areal
til skoletomt.
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K-4/17
Flytting av midler fra budsjettpost for kjøp av tjenester til
budsjettpost for BPA og omsorgslønn
Formannskapets innstilling 25.01.2017:
Tilsvarer kommunestyrets vedtak.
Kommunestyrets behandling 01.02.2017:
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 01.02.2017:
1. Det flyttes kr 3 244 000 fra budsjettpost 3341 137090 253 - kjøp av tjenester til
budsjettpost for brukerstyrt personlig assistent (BPA) 3483 101000 254.
2. Det flyttes kr 440 000 fra budsjettpost 3341 137090 253 - post kjøp av tjenester til
budsjettpost for omsorgslønn 3341 254 105000.
3. Det ansettes brukerstyrte assistenter (BPA) tilsvarende inntil 4,53 årsverk.
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K-5/17
Sak fra Kontrollutvalget - Rådmannens tilbakemelding om
forvaltningsrevisjonsrapporten om samhandlingsreformen
Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret tar rådmannens melding om oppfølgingen av
forvaltningsrevisjonsrapporten om samhandlingsreformen til orientering.
Kommunestyret ber kontrollutvalget påse at rådmannen følger opp alle
anbefalingene i kommunestyrets vedtak.
Kommunestyrets behandling 01.02.2017:
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende alternativ til innstillingen:
Tilsvarer kommunestyrets vedtak.
Votering:
Høyres forslag ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 01.02.2017:
Kommunestyret tar Rådmannens melding om oppfølgingen av
forvaltningsrevisjonsrapporten om samhandlingsreformen til orientering.
Kommunestyret mener det er viktig at punktene følges opp, og at det settes frister for
at tiltak skal gjennomføres. Kommunestyret ber derfor om at Rådmannen
gjennomfører brukerundersøkelser i helse og omsorg innen januar 2018.
Kommunestyret ber også Rådmannen ha fokus på forebyggingsarbeidet i forbindelse
med omstillingsprosjektet i 2017.
Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp at Rådmannen følger opp alle
anbefalingene i kommunestyrets vedtak.
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K-6/17
Klager på R-286 Reguleringsplan for E18 Retvet - Vinterbro
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 19.01.2017:
Tilsvarer kommunestyrets vedtak.
Kommunestyrets behandling 01.02.2017:
Kommunestyret vedtok enstemmig at Marianne Røed (Sp) var inhabil i saken,
jf. koml. § 40, 3. ledd og fvl. § 6, 1. ledd, bokstav a. Varamedlem Ottar Kjus (Sp)
tiltrådte.
Votering:
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 01.02.2017:
Klagene fra Meyer, Dørre og Oslo Monument på vedtak av R-286 - Reguleringsplan
for E18 Retvedt - Vinterbro, tas ikke til følge.
I henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28 oversendes
de tre ovennevnte klagene til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig
avgjørelse.
Klagen fra McDonalds på vedtak av R-286 - Reguleringsplan for E18 Retvedt –
Vinterbro, tas til følge da kommunestyret ikke kan se at varslingen oppfyller
gjeldende krav.
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K-7/17
R-297 Reguleringsplan for Rustad skole - klage på vedtak
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 19.01.2017:
Tilsvarer kommunestyrets vedtak.
Kommunestyrets behandling 01.02.2017:
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende alternativ til innstillingen:
Klagen på vedtak R-297 Reguleringsplan for Rustad skole gjeldende støy tas
ikke til følge.
Klagen som er knyttet til naturmiljø tas delvis til følge med følgende bemerkning:
Det bør være minst mulig trær som frigjør allergifremkallende pollen (som bjørk)
på skolens område. Høye trær mellom skolen og Nylenda bevares/fjernes i
samråd med berørte naboer. Resterende trær bevares. Når nye trær skal plantes
bør en søke å plante trær som kan være til nytte i skolens undervisning.
Gråpæretre eller solide epletre som gir frukt til elevene kan være eksempler på
dette.
I henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28 oversendes
klagen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.
Votering:
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling ble vedtatt 22-11 (7H, 3Frp, 1MDG)
ved alternativ votering mot Høyres forslag.
Kommunestyrets vedtak 01.02.2017:
Klagen på vedtak av R-297 Reguleringsplan for Rustad skole tas ikke til følge.
Kommunestyrets vedtak i sak 74/16, møtedato 12.10.2016, opprettholdes.
I henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28 oversendes
klagen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.
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K-8/17
Søknad om salgsbevilling for alkohol - Bryggutsalg AS
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 18.01.2017: (Mindretallsanket til
kommunestyret)

Tilsvarer kommunestyrets vedtak.
Kommunestyrets behandling 01.02.2017:
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende utsettelsesforslag på vegne av H og FrP:
Saken utsettes inntil de alkoholpolitiske retningslinjene er vurdert på nytt.
Kommunestyret ber Rådmannen legge frem de alkoholpolitiske retningslinjene til
ny behandling i førstkommende møte i HHS.
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Kommunestyret ber om at «Ås kommunes retningslinje for saksbehandling av
salgs- og skjenkebevillinger Ås kommune i bevillingsperioden 2016 – 2020»
revideres før sommeren 2017.
Votering:
Høyre og FrPs utsettelsesforslag ble nedstemt 21-12 (7H, 3FrP, 2MDG).
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak/innstilling ble vedtatt 24-9 (7H, 2FrP).
FrPs tilleggsforslag ble nedstemt 23-10 (7H, 3FrP).
Kommunestyrets vedtak 01.02.2017:
1. Salgsbevillingssøknad for alkohol i gruppe 1 for Bryggutsalg AS, org.nr.917
762 244 avslås.
Begrunnelse:
Salgsbevillingssøknad avslås, da alkoholsalg over Internett i Ås kommune stiller
krav om et assortert utvalg av dagligvarer.
Det vises til «Ås kommunes retningslinje for saksbehandling av salgs- og
skjenkebevillinger Ås kommune i bevillingsperioden 2016 – 2020» bokstav C
pkt.2. som lyder: «Netthandel av alkohol kan innvilges. Det stilles krav om et
assortert utvalg av dagligvarer.»
Vedtaket er fattet i medhold av alkoholloven §§ 1-7 og 3-2 samt kommunens
vedtatte alkoholpolitikk.
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