Ås kommune

MØTEPROTOKOLL
Kommunestyret
Møtetid:
Sted:

16.03.2016 kl. 18:30 – 22:45
Store sal, Ås kulturhus

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33
Møtende medlemmer:
Ap: Ola Nordal, Johan Alnes, Laila P. Nordsveen, Sofie Alm Nordsveen, Wenche
Berg, Ivar Ekanger, Live Holck Johannessen, Malin Karusbakken Aamodt,
Joar Solberg, Janna Bitnes Hagen
H:
Hilde Kristin Marås, Ida Elisabeth Krogstad, Stein Ekhaugen, Bengt NøstKlemmetsen, 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
SV: Kristine Lien Skog, Eskild Gausemel Berge
V:
Jorunn Nakken, Erling Rognli
KrF: Paul Bolus Johansen
Møtende varamedlemmer:
H:
Marianne Frid Nordby møtte for Egil Arve Ørbeck
MDG: Werner Wilhelmsen møtte for Bianca Wathne Gelink
R:
Joachim Kirkengen Espe møtte for Marte Haugen Moen
Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Trine Christensen, etatssjef for teknikk og miljø Nils Erik Pedersen,
oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud,
helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt og møtesekretær Rita Stensrud.
Diverse merknader:
Orientering, K-sak 7, 10, 11, 6, 5.
Øvrige saker ble utsatt.
Møteprotokoll godkjent 17.03.2016
Ola Nordal
Ordfører
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Orientering
Statens vegvesen v/ prosjektleder for E18 Ørje-Vinterbro, Elin Bustnes
Amundsen og planleggingsleder for parsellen i Follo, Lisa Steinnes Rø,
orienterte om høringsforslaget til reguleringsplan for
E18 Retvet-Vinterbro. Informasjon her:
http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e18ostfold/Delprosjekter/RetvetVinterbro/reguleringsplan

Referatsaker
Referatsakene ble tatt til orientering.
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K-5/16
Innbyggerinvolvering og videre framdrift i kommunereformarbeidet
Kommunereformen
Formannskapets innstilling 02.03.2016:
1. De to rapportene
a. Rapport om ny kommunestruktur i Follo v/Enebakk, Oppegård, Ski og Ås
(eventuelt supplert med Frogn og /eller Nesodden)
b. Mulig fremtid for Frogn, Nesodden og Ås
tas til orientering som del av beslutningsgrunnlaget.
2. Oppsummeringen fra scenarioprosessen tas til orientering.
3. Det gjennomføres innbyggerundersøkelse med 1000 respondenter som planlagt i
april.
4. Det gjennomføres ikke folkeavstemning.
5. Det nedsettes et forhandlingsutvalg for å utarbeide en intensjonsavtale med
andre kommuner. Utvalget består av: ordfører, varaordfører og opposisjonsleder.
6. De politiske partiene inviterer, sammen eller hver for seg, til innbyggermøter.
Rådmannen øker informasjonsaktiviteten på kommunens facebook- og
internettsider.
7. Ordfører delegeres fullmakt til å endre møtekalender første halvår 2016.
Kommunestyrets behandling 16.03.2016:
Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet følgende forslag:
Rådmannens pkt. 3, 4 og 5 erstattes av:
Nytt pkt. 3:
Formannskapet får fullmakt til å oppnevne et eventuelt forhandlingsutvalg
dersom det anses nødvendig å starte arbeidet med en intensjonsavtale.
Formannskapet får videre fullmakt til å beslutte om det skal gjennomføres
innbyggerundersøkelse eller en folkeavstemning, for å ta stilling til en
eventuell framforhandlet avtale om kommunesammenslåing.
Kristine Lien Skog (SV) la frem følgende fellesforslag fra Sp, MDG, Rødt og SV:



Formannskapets innstilling pkt. 1, 2 og 7 beholdes.
Pkt. 3, 4, 5 og 6 erstattes med:
Ås kommune har en kommunestørrelse som er hensiktsmessig for å
ivareta våre kommunale oppgaver og ansvar på en god måte. Ås avslutter
derfor videre prosess med kommunereformarbeidet.

Joachim Espe (Rødt) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes.
Votering:
Rødts utsettelsesforslag ble nedstemt 23-10 (4Sp, 2FrP, 1MDG, 2SV, 1R).
Fellesforslaget fra Sp, MDG, SV og Rødt ble nedstemt 23-10 (4Sp, 3MDG, 2SV, 1R)
Arbeiderpartiets forslag ble vedtatt 31-2 (2V) ved alternativ votering mot
formannskapets innstilling.

Kommunestyret 16.03.2016

Side 4 av 11

Kommunestyrets vedtak 16.03.2016:
1. De to rapportene
a. Rapport om ny kommunestruktur i Follo v/Enebakk, Oppegård, Ski og Ås
(eventuelt supplert med Frogn og /eller Nesodden)
b. Mulig fremtid for Frogn, Nesodden og Ås
tas til orientering som del av beslutningsgrunnlaget.
2. Oppsummeringen fra scenarioprosessen tas til orientering.
3. Formannskapet får fullmakt til å oppnevne et eventuelt forhandlingsutvalg dersom
det anses nødvendig å starte arbeidet med en intensjonsavtale.
Formannskapet får videre fullmakt til å beslutte om det skal gjennomføres
innbyggerundersøkelse eller en folkeavstemning, for å ta stilling til en eventuell
framforhandlet avtale om kommunesammenslåing.
4. De politiske partiene inviterer, sammen eller hver for seg, til innbyggermøter.
Rådmannen øker informasjonsaktiviteten på kommunens facebook- og
internettsider.
5. Ordfører delegeres fullmakt til å endre møtekalender første halvår 2016.

K-6/16
Solberg skole - flytting av elever skoleårene 2016/17 og 2017/18
Elevene på 6. og 7. trinn ved Solberg skole flytter fra høsten 2016 - under
utbyggingen av Solberg skole - midlertidig til Nordbytun ungdomsskole.
Det forutsetter imidlertid:
 Nødvendige ombygginger for å lage gode klasse- og grupperom med god
luftkvalitet og gode lysforhold.
 Det settes opp buss til og fra Solberg skole hver dag i perioden fra ca. 15.9 til
ca. 10.3 - som et minimum. (I denne perioden står solen opp etter kl. 7:00 og
går ned før kl. 17:30) Oppmøte på Solberg skole for elevene vil fortsatt gi
følelsen av nærskoletilhørighet og man unngår større trafikk til Nordby fra
foreldre.
 Jevnlige statusmøter med foreldrene til de barna fra Solberg skole som skal
gå på Nordbytun. Dette bør gjøres for å forebygge evt. problemer som kan
dukke opp.
 Foreldrene får bekreftelse på at kommunen vil legge til rette for å få løst
oppståtte problemer raskt slik at elevene i minst mulig grad blir skadelidende
av denne flyttingen.
 Elevene flytter tilbake til Solberg skole når den står klar.
Det må også legges fram en økonomisk kalkyle, for kostnadene ved overflyttingen,
til kommunestyremøtet 16. mars.
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Kommunestyrets behandling 16.03.2016:
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag:
Elevene på 6. og 7. trinn ved Solberg skole flytter fra høsten 2016 - under
utbyggingen av Solberg skole - midlertidig til Nordby skole.
Dette organiseres slik at Solberg skole låner to klasserom av Nordby skole. Forøvrig
fortsetter både barn og lærere administrativt å høre til Solberg skole.
Dette forutsetter imidlertid:
 Det settes opp buss til og fra Solberg skole hver dag i perioden fra ca. 15.9 til
ca. 10.3 - som et minimum. (I denne perioden står solen opp etter kl. 7:00 og
går ned før kl. 17:30) Oppmøte på Solberg skole for elevene vil fortsatt gi
følelsen av nærskoletilhørighet og man unngår større trafikk til Nordby fra
foreldre.
 Jevnlige statusmøter med foreldrene til de barna fra Solberg skole som fysisk
skal gå på Nordby. Dette forutsettes løst ved en høyere hyppighet av
foreldremøter. Dette gjøres for å forebygge evt. problemer som kan dukke
opp.
 Foreldrene får bekreftelse på at kommunen vil legge til rette for å få løst
oppståtte problemer raskt slik at elevene i minst mulig grad blir skadelidende
av denne flyttingen.
 Elevene flytter tilbake til Solberg skole når den står klar.
Votering:
Administrasjonsutvalgets innstilling ble vedtatt 30-3 (3FrP) ved alternativ votering mot
Fremskrittspartiets forslag.
Kommunestyrets vedtak 16.03.2016:
Elevene på 6. og 7. trinn ved Solberg skole flytter fra høsten 2016 - under
utbyggingen av Solberg skole - midlertidig til Nordbytun ungdomsskole.
Det forutsetter imidlertid:
 Nødvendige ombygginger for å lage gode klasse- og grupperom med god
luftkvalitet og gode lysforhold.
 Det settes opp buss til og fra Solberg skole hver dag i perioden fra ca. 15.9 til
ca. 10.3 - som et minimum. (I denne perioden står solen opp etter kl. 7:00 og
går ned før kl. 17:30) Oppmøte på Solberg skole for elevene vil fortsatt gi
følelsen av nærskoletilhørighet og man unngår større trafikk til Nordby fra
foreldre.
 Jevnlige statusmøter med foreldrene til de barna fra Solberg skole som skal
gå på Nordbytun. Dette bør gjøres for å forebygge evt. problemer som kan
dukke opp.
 Foreldrene får bekreftelse på at kommunen vil legge til rette for å få løst
oppståtte problemer raskt slik at elevene i minst mulig grad blir skadelidende
av denne flyttingen.
 Elevene flytter tilbake til Solberg skole når den står klar.
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K-7/16
Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune
Formannskapets innstilling 02.03.2016:
1. Det legges til rette for gode og varierte uteområder, basert på elevenes behov.
2. Veiledende minstenorm på ute- og oppholdsareal (elevenes bruksareal) på
15 m2 pr elev for skolene i Ås kommune vedtas.
3. Veiledende minstenorm og funksjonskrav implementeres i alle fremtidige planer
som omfatter nye skolebygg og skolearealer i Ås kommune.
4. Veiledende minstenorm og funksjonskrav implementeres i arbeid med miljørettet
helsevern i skoler.
Kommunestyrets behandling 16.03.2016:
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag:
1. Skolene i Ås skal ha gode og romslige arealer og anlegg for utendørs aktivitet.
2. Planer for utbygging av Rustad, Åsgård og Solberg skole fortsetter som forutsatt.
Det legges opp til en evaluering av funksjonaliteten på utearealene ett år etter at
skolene er ferdig bygget og tatt i bruk.
3. Veiledende minstenorm på ute- og oppholdsareal (elevenes bruksareal) på 20 m2
pr elev for skolene i Ås kommune vedtas.
4. Veiledende minstenorm og funksjonskrav legges til grunn i alle fremtidige planer
som omfatter nye skolebygg i Ås kommune, samt i arbeid med miljørettet
helsevern i skoler. Det legges også vekt på tilgang til - og bruk av
omkringliggende areal som kan bidra til utomhus funksjonene.
5. Rådmannen legger fram en oppdatert skolebehovsanalyse.
6. Utearealenes kvalitet evalueres årlig av Hovedutvalget for oppvekst og kultur.
Eskild Gausemel Berge (SV) fremmet følgende forslag:
Formannskapets innstilling vedtas med et nytt pkt. 5:
Utearealenes kvalitet evalueres årlig av Hovedutvalget for oppvekst og kultur.
Werner Wilhelmsen (MDG) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes.
Joachim Kirkengen Espe (Rødt) fremmet følgende forslag:
1. Norm for uteareal for skoler i Ås er som anbefalingene i rapporten fra Sosial- og
helsedirektoratet fra 2003.
2. Utbygging av Rustad og Åsgård gjøres med en tilstrebelse av arealmålene. Ved
avvik fra disse, skal kompenserende tiltak dokumenteres.
3. Ås kommune skal ta kontakt med eiere av tilgrensende areal (til Rustad og
Åsgård) for å se på muligheten for å leie eller overta disse.
4. Det utredes hvorvidt tiltak/skolegård på dyrket mark gjøres reversibelt.
Votering:
 Det ble foretatt en prøvevotering angående utsettelse av saken: 31 stemte mot,
2 stemte for (1MDG, 1R).
 Rødts forslag ble nedstemt 31-2 (1MDG, 1R).
 SVs forslag ved Kristine Lien Skog ble vedtatt 17-16 (7H, 4Sp, 3FrP, 1Sv, 1V)
ved alternativ votering mot formannskapets innstilling med tilleggspunktet fra
Eskild Gausemel Berge.

Kommunestyret 16.03.2016

Side 7 av 11

Kommunestyrets vedtak 16.03.2016:
1. Skolene i Ås skal ha gode og romslige arealer og anlegg for utendørs aktivitet.
2. Planer for utbygging av Rustad, Åsgård og Solberg skole fortsetter som forutsatt.
Det legges opp til en evaluering av funksjonaliteten på utearealene ett år etter at
skolene er ferdig bygget og tatt i bruk.
3. Veiledende minstenorm på ute- og oppholdsareal (elevenes bruksareal) på 20 m2
pr elev for skolene i Ås kommune vedtas.
4. Veiledende minstenorm og funksjonskrav legges til grunn i alle fremtidige planer
som omfatter nye skolebygg i Ås kommune, samt i arbeid med miljørettet
helsevern i skoler. Det legges også vekt på tilgang til - og bruk av
omkringliggende areal som kan bidra til utomhus funksjonene.
5. Rådmannen legger fram en oppdatert skolebehovsanalyse.
6. Utearealenes kvalitet evalueres årlig av Hovedutvalget for oppvekst og kultur.

K-8/16
Mulighetsstudie Moer sykehjem
Formannskapets innstilling 02.03.2016:
1. Investeringsrammen for 1. byggetrinn - utvidelse Moer sykehjem, økes fra 133,9
mill. kr. til 184,2 mill. kr.
2. Kostnader til løst inventar og utstyr, evt. fjernvarmetilknytning, ombygging fra
varmepumpe til fjernvarme inkl. tilpasninger i eksisterende bygg, samt
konsekvenskostnad i forhold til flytting/ fjerning av energibrønner og ny adkomst
tilkommer og skal bearbeides i forprosjektet og fremmes som egen sak til
kommunestyret.
Kommunestyrets behandling 16.03.2016:
Ordfører foreslo å utsette saken, på grunn av møtets varighet.
Votering:
Kommunestyret sluttet seg enstemmig til utsettelsesforslaget.
Kommunestyrets vedtak 16.03.2016:
Saken utsettes.
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K-9/16
R-291 Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 16.02.2016:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og
miljø å legge ut til offentlig ettersyn forslag til områdereguleringsplan for
Dyster-Eldor II – Alternativ 1, som vist på kart datert 08.02.2016.
Planforslagene sendes aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til uttalelse.
Kommunestyrets behandling 16.03.2016:
Ordfører foreslo å utsette saken eventuelt å trekke saken fra sakskartet, på grunn av
møtets varighet.
Votering:
Utsettelsesforslaget ble vedtatt 23-10 (7H, 2V, 1Ap) ved alternativ votering mot å
trekke saken fra sakskartet.
Kommunestyrets vedtak 16.03.2016:
Saken utsettes.

K-10/16
Økonomiske konsekvenser og endring av foreldrebetaling i SFO
Formannskapets innstilling 02.03.2016:
1. Priser for hel- og deltids SFO videreføres for skoleåret 2015/16.
2. Priser for SFO for skoleåret 2016/17 fastsettes av kommunestyret før sommeren
2016.
3. HOK tilrår at eventuelle inntektsreduserte priser vurderes av kommunestyret med
virkning for skoleåret 2016/17.
Kommunestyrets behandling 16.03.2016:
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 16.03.2016:
1. Priser for hel- og deltids SFO videreføres for skoleåret 2015/16.
2. Priser for SFO for skoleåret 2016/17 fastsettes av kommunestyret før sommeren
2016.
3. Kommunestyret tilrår at eventuelle inntektsreduserte priser vurderes av
kommunestyret med virkning for skoleåret 2016/17.
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K-11/16
Årlig drift av TV-aksjonen i Ås
Formannskapets innstilling 02.03.2016:
1. Ås kommune søker etter et frivillig lag / en frivillig forening som vil ta på seg
oppgaven med å gjennomføre den årlige TV-aksjonen i Ås, mot en godtgjøring på
50.000,- pr gang / år i en tidsperiode på 4 år.
2. Ås kommune skal samarbeide med de som skal gjennomføre aksjonen og i en
overføringsperiode stille til rådighet rodelister, ringelister, erfaringer og et
minimum av koordinering rundt aksjonene.
Kommunestyrets behandling 16.03.2016:
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 16.03.2016:
1. Ås kommune søker etter et frivillig lag / en frivillig forening som vil ta på seg
oppgaven med å gjennomføre den årlige TV-aksjonen i Ås, mot en godtgjøring på
50.000,- pr gang / år i en tidsperiode på 4 år.
2. Ås kommune skal samarbeide med de som skal gjennomføre aksjonen og i en
overføringsperiode stille til rådighet rodelister, ringelister, erfaringer og et
minimum av koordinering rundt aksjonene.

K-12/16
Valg til diverse utvalg perioden 2015-2019 - Vara til Eldreråd
Ordførers innstilling:
Bonsak Hammeraas er personlig vara for/følgende velges som personlig vara for
 Inger Ekern:
 Nils Kolstad:
 Grethe Karusbakken:
 Egil Ekberg:
Kommunestyrets behandling 16.03.2016:
Ordfører foreslo å utsette saken, på grunn av møtets varighet.
Votering:
Kommunestyret sluttet seg enstemmig til utsettelsesforslaget.
Kommunestyrets vedtak 16.03.2016:
Saken utsettes.
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K-13/16
Kontrollutvalgets årsrapport 2015
Kontrollutvalgets innstilling 09.02.2016:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering.
Kommunestyrets behandling 16.03.2016:
Ordfører foreslo å utsette saken, på grunn av møtets varighet.
Votering:
Kommunestyret sluttet seg enstemmig til utsettelsesforslaget.
Kommunestyrets vedtak 16.03.2016:
Saken utsettes.

K-14/16
Kunstinnkjøp til kommunen
Kontrollutvalgets innstilling 09.02.2016:
Kommunestyret vil understreke betydningen av at politisk folkevalgte i kommunen
retter seg etter kommunens eget regelverk ved anskaffelser til kommunen.
Rådmannen bes legge fram en sak om formannskapets innkjøpsfullmakter.
Rådmannen bes påse at regelverket for innkjøp blir fulgt opp.
Kommunestyrets behandling 16.03.2016:
Ordfører foreslo å utsette saken, på grunn av møtets varighet.
Votering:
Kommunestyret sluttet seg enstemmig til utsettelsesforslaget.
Kommunestyrets vedtak 16.03.2016:
Saken utsettes.
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