Ås kommune

MØTEPROTOKOLL
Kommunestyret
Møtetid:
Sted:

20.04.2016 kl. 18:30 – 23:00.
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, Live Holck Johannessen, Malin Karusbakken Aamodt, Joar
Solberg, Janna Bitnes Hagen
H:
Hilde Kristin Marås, Ida Elisabeth Krogstad, Stein Ekhaugen, Bengt NøstKlemmetsen, 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
SV: Kristine Lien Skog, Eskild Gausemel Berge
V:
Erling Rognli
KrF: Paul Bolus Johansen
R:
Marte Haugen Moen
Møtende varamedlemmer:
Ap: Marit Hauken møtte for Ivar Ekanger
MDG: Steinar Antonsen møtte for Erik Wegge Bergvik
Werner Wilhelmsen møtte for Bianca Wathne Gelink
V:
Ivar Magne Sæveraas møtte for Jorunn Nakken
Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Trine Christensen, etatssjef for teknikk og miljø Nils Erik Pedersen,
oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud,
økonomisjef Emil Schmidt, helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt og
møtesekretær Rita Stensrud.
Diverse merknader:
 Marianne Røed (Sp) ble valgt til settevaraordfører.
 Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Orientering, spørsmål,
sak 15-19, deretter sak 23-27. Sak 20-22 ble utsatt.
Møteprotokoll godkjent 22.04.2016
Ola Nordal
Ordfører

16/00321

Marianne Røed
Settevaraordfører
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Orientering
Politiet orienterte
v/ Stasjonssjef for Follo politistasjon Geir Solem og leder av forebyggende
seksjon John Erik Veseth.

Spørsmål




Spørsmål fra Eskild Gausemel Berge (SV) med ordførers svar: Se vedlegg 1
Spørsmål fra Werner Wilhelmsen (MDG) med ordførers svar: Se vedlegg 2.
Spørsmål fra Kjetil Barfelt (FrP) med ordførers svar: Se vedlegg 3.

Referatsaker
Referatsakene ble tatt til orientering.

Følgende dokumenter ble delt ut i møtet
Regional plan for areal- og transport i Oslo og Akershus, vedtatt
desember 2015
http://plansamarbeidet.no/
Visjon for Ås 2040 – innspill fra tenketanken Ås 2040, utarbeidet i
2015. (Kan fås ved henvendelse til politisk sekretariat)
Dette arbeidet vil blant annet bli brukt som et viktig bidrag i:
- Videre samarbeid med NMBU om tettstedsutvikling og
næringsutvikling
- Områdereguleringsplanen for Ås sentralområde
- Visjonsarbeid i forbindelse med neste rullering av kommuneplanen

Tilbake til sakslista
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K-15/16
Oppfølging av K-sak 5/16 om innbyggerinvolvering og videre
framdrift i kommunereformarbeidet Kommunereformen
Tilbake til sakslista

Formannskaps vedtak 06.04.2016 – Anket til kommunestyret av FrP og SV:
1. Det nedsettes et forhandlingsutvalg bestående av ordfører, opposisjonsleder
Hilde Kristin Marås (H) og Marianne Røed (Sp).
2. Det gjennomføres rådgivende folkeavstemming 12. juni 2016 dersom det
foreligger en framforhandlet intensjonsavtale om sammenslåing.
3. Aldersgrense for folkeavstemningen er 16 år.
4. Det gjennomføres ikke innbyggerundersøkelse.
5. Ås kommune innleder forhandlinger om intensjonsavtale med de kommunene
som ønsker å forhandle om en samlet, stor ny kommune i Follo med
utgangspunkt i Ås, Ski, Oppegård og Enebakk, omfatter også kommunene Frogn
og Nesodden.
Kommunestyrets behandling 20.04.2016:
Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet følgende forslag:
 Nytt pkt. 2: Ås kommune innleder forhandlinger om å beskrive én mulig samlet ny
kommune i Follo med utgangspunkt i Ås, Ski, Oppegård og Enebakk, ev. også
kommunene Frogn og Nesodden.
 Formannskapets pkt. 5 utgår.
Kommunestyret foreslo følgende redigering:
I Formannskapets innstilling pkt. 2 erstattes «intensjonsavtale om sammenslåing»
med «framforhandlet fellesplattform for en ny kommune».
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag:
Aldersgrensen for folkeavstemningen er ved fylte 16 år innen utgangen av 2016.
Votering:
 Formannskapets innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.
 Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig vedtatt.
 Kommunestyrets redigering av pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.
 SVs forslag ble enstemmig vedtatt.
 Formannskapets pkt. 4 ble vedtatt 24-9 (7H, 2V).
Kommunestyrets vedtak 20.04.2016:
1. Det nedsettes et forhandlingsutvalg bestående av ordfører, opposisjonsleder
Hilde Kristin Marås (H) og Marianne Røed (Sp).
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2. Ås kommune innleder forhandlinger om å beskrive én mulig samlet ny kommune i
Follo med utgangspunkt i Ås, Ski, Oppegård og Enebakk, ev. også kommunene
Frogn og Nesodden.
3. Det gjennomføres rådgivende folkeavstemming 12. juni 2016 dersom det
foreligger en framforhandlet fellesplattform for en ny kommune.
4. Aldersgrensen for folkeavstemningen er ved fylte 16 år innen utgangen av 2016.
5. Det gjennomføres ikke innbyggerundersøkelse.

K-16/16
Kommunereform - Gjennomføring av folkeavstemning
Tilbake til sakslista

Rådmannens innstilling:
1. Den rådgivende folkeavstemningen gjennomføres elektronisk.
2. Forhåndsstemmegivning og veiledning foregår på rådhuset fra mandag 6. juni til
fredag 10. juni i servicetorgets åpningstid kl. 8 - 15.30. Så langt det lar seg gjøre
foretas forhåndsstemmingen på PC.
3. Servicetorget tar i mot stemmer fra beboere på helse- og sosialinstitusjoner.
4. Innbyggere som har spesielle behov kan innen 1. juni søke om hjemmestemming.
5. Utforming av spørsmål som skal stilles i folkeavstemningen delegeres til
Formannskapet dersom det er for sent å avgjøre dette i Kommunestyret 25. mai.
6. Stemmeberettigede er de som har fylt 16 år og som er folkeregistrert i Ås
kommune den dato manntallet trekkes ut fra folkeregisteret. Manntallet legges til
offentlig ettersyn.
7. Nærmere bestemmelser om gjennomføring av valget, herunder digital løsning,
ivaretas av Ordfører og Rådmann i samråd med Valgstyret.
Kommunestyrets behandling 20.04.2016:
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende endring av pkt. 6:
Stemmeberettigede er de som har fylt 16 år innen utgangen av 2016 (…).
Fellesforslag fra Ap, H, Sp og FrP:
1. Den rådgivende folkeavstemningen gjennomføres papirbasert og elektronisk.
2. Forhåndsstemming kan skje på servicetorget i Ås rådhus og på Nordby
bibliotek i åpningstiden i perioden 30. mai til 10. juni med utvidet åpningstid til
kl. 20.00 to dager.
3. Servicetorget tar i mot stemmer fra beboere på helse- og sosialinstitusjoner.
4. Innbyggere som har spesielle behov kan innen 1. juni be om
hjemmestemming.
5. Utforming av spørsmål som skal stilles i folkeavstemningen delegeres til
Formannskapet dersom det er for sent å avgjøre dette i Kommunestyret 25.
mai.
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6. Stemmeberettigede er de som har fylt 16 år og som er folkeregistrert i Ås
kommune den dato manntallet trekkes ut fra folkeregisteret. Manntallet legges
til offentlig ettersyn.
7. Nærmere bestemmelser om gjennomføring av valget ivaretas av Ordfører og
Rådmann i samråd med Valgstyret.
8. Valget gjennomføres på papir 12.06.2016 kl. 13-21 i Kulturhuset og Nordbytun
ungdomsskole.
9. Hvis noen har stemt både elektronisk og i papir, er det papir som er gjeldende.
Votering:
 Fellesforslaget pkt. 1 ble vedtatt 28-5 (2SV, 2V, R) ved alternativ votering mot
rådmannens innstilling.
 Fellesforslaget pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.
 Rådmannens innstilling pkt. 3-5 ble enstemmig vedtatt.
 SVs forslag til endret pkt. 6 ble enstemmig vedtatt.
 Rådmannens innstilling pkt. 7 ble enstemmig vedtatt.
 Fellesforslaget pkt. 8-9 ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 20.04.2016:
1. Den rådgivende folkeavstemningen gjennomføres papirbasert og elektronisk.
2. Forhåndsstemming kan skje på servicetorget i Ås rådhus og på Nordby bibliotek i
åpningstiden i perioden 30. mai til 10. juni med utvidet åpningstid til
kl. 20.00 to dager.
3. Servicetorget tar i mot stemmer fra beboere på helse- og sosialinstitusjoner.
4. Innbyggere som har spesielle behov kan innen 1. juni be om hjemmestemming.
5. Utforming av spørsmål som skal stilles i folkeavstemningen delegeres til
Formannskapet dersom det er for sent å avgjøre dette i Kommunestyret 25. mai.
6. Stemmeberettigede er de som har fylt 16 år innen utgangen av 2016 og som er
folkeregistrert i Ås kommune den dato manntallet trekkes ut fra folkeregisteret.
Manntallet legges til offentlig ettersyn.
7. Nærmere bestemmelser om gjennomføring av valget ivaretas av Ordfører og
Rådmann i samråd med Valgstyret.
8. Valget gjennomføres på papir 12.06.2016 kl. 13-21 i Kulturhuset og Nordbytun
ungdomsskole.
9. Hvis noen har stemt både elektronisk og i papir, er det papir som er gjeldende.

K-17/16
Mulighetsstudie Moer sykehjem
Tilbake til sakslista

Formannskapets innstilling 02.03.2016:
1. Investeringsrammen for 1. byggetrinn - utvidelse Moer sykehjem, økes fra 133,9
mill. kr. til 184,2 mill. kr.
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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 20.04.2016:
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes.
Votering:
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 20.04.2016:
Saken utsettes.

K-18/16
R-297 Detaljreguleringsplan for Rustad skole
Tilbake til sakslista

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 31.03.2016 - Mindretallsanket av FrP,
Høyre og MDG:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og
miljø å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for Rustad skole, som
vist på kart datert 07.01.2016, med reguleringsbestemmelser datert 09.03.2016, med
følgende tilføyelser:
Det lages reguleringsplan for en seinere utvidelse av skolens uteareal mot øst.
Lavere parkeringsgrad vurderes.
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til
Uttalelse.
Kommunestyrets behandling 20.04.2016:
Erling Rognli (V) fremmet følgende tilleggsforslag:
Kommunestyret finner at det er reist vesentlig tvil ved om korrekte
forutsetninger er lagt til grunn i forslaget til reguleringsplan, og at planforslaget
dermed kan legge unødige og fordyrende begrensninger på utbyggingen.
Kommunestyret forventer at Hovedutvalg for teknikk og miljø sørger for at de
innvendingene som er reist avklares i samarbeid med rådmannen.
Kristine Lien Skog (SV) foreslo å stryke «mot øst» i første tilleggspunkt.
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag:
1. Kommunestyret legger ikke ut reguleringsforslaget til offentlig ettersyn.
2. De økonomiske konsekvensene av å beholde «97-bygget» istedenfor å rive
og bygget nytt utredes.
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3. Følgende trafikkløsninger utredes:
a. Om evt. ny vei kan legges øst for Rustadtun borettslag og ikke mellom
skolen og Rustadtun Borettslag. Rustadtun Borettslag knyttes til ny vei.
b. Om snuplass for buss og område for «kiss and ride» kan integreres i
nytt areal øst for Rustadtun borettslag.
c. Krysset med Drottveien endres ikke.
4. Mulighetene for en sterkt redusert byggetid ved å bygge etter «ferdighus»prinsippet undersøkes.
5. Det varsles om nødvendig utvidelse av reguleringsområdet østover på
tilstøtende eiendom.
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende tilleggsforslag:
Kommunestyret ber administrasjonen innarbeide areal nord for
parkeringsplassen (skogholtet) ved Arbeidskirken til parkeringsplass for å frigi
mer uteareal. Dette innarbeides i eksisterende reguleringsplan dersom dette ikke
forsinker byggingen av Rustad skole, ellers utarbeides egen reguleringsplan for
dette området.
Live Holck Johannessen (Ap) fremmet at følgende tilleggsforslag følger saken:
Utomhusplanen skal følge funksjonskravene for Ås kommune jf. vedlegg i
K-sak 7/16. Elementene angitt i vedlegget for uteområdet skal integreres i
utearealet.
Votering:
 FrPs forslag ble nedstemt 29-4 (3FrP, 1MDG)
 Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling med SVs endringsforslag ble vedtatt
29-4 (3FrP, 1MDG)
 Høyres tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
 Venstres tilleggsforslag ble nedstemt 23-10 (3FrP, 3MDG, 2SV, 2V).
Kommunestyrets vedtak 20.04.2016:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Kommunestyret å legge ut til
offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for Rustad skole, som
vist på kart datert 07.01.2016, med reguleringsbestemmelser datert 09.03.2016, med
følgende tilføyelser:




Det lages reguleringsplan for en seinere utvidelse av skolens uteareal.
Lavere parkeringsgrad vurderes.
Kommunestyret ber administrasjonen innarbeide areal nord for
parkeringsplassen (skogholtet) ved Arbeidskirken til parkeringsplass for å frigi
mer uteareal. Dette innarbeides i eksisterende reguleringsplan dersom dette
ikke forsinker byggingen av Rustad skole, ellers utarbeides egen
reguleringsplan for dette området.

Planforslaget sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til
uttalelse.
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----------Uttalelse fra Ap som følger saken:
Utomhusplanen skal følge funksjonskravene for Ås kommune jf. vedlegg i
K-sak 7/16. Elementene angitt i vedlegget for uteområdet skal integreres i
utearealet.
Uttalelse fra SV som følger saken – fremmet i HTM 31.03.2016:
1. Eksisterende kryssløsning Drottveien – Kroerveien opprettholdes i hovedsak
om lag som nå.
1.1 Eksisterende parkeringsareal langsmed Rustadtorget opprettholdes og
utvides mot vest, eventuelt i bredden mot sør og om nødvendig også mot
nord.
1.2 Avsettingssystem privatbiler anlegges med utgangspunkt i Drottveien.
1.3 Busslomme i Kroerveien flyttes til øst for gangfeltet.
1.4 Øvrig adkomst til skolen skjer via Drottveien eller Nylenda.
2 Avkjøring til Rustadtun Borettslag anlegges fra Kroerveien i sørøst og
Bestefars vei oppgraderes til innfartsvei for boligfeltet med skjerming mot
landskapet i øst. Reguleringsområdet justeres mot øst i nødvendig grad for å
få dette til.
3 Reguleringsplanen må legge til rette for fotgjengerundergang under
Kroerveien ved gangveg fra Parallellen.
4 Krysset Kroerveien – Stenerudveien anlegges som full rundkjøring.
Kostnadene ved dette forutsettes fordelt også med framtidige utbyggere i
sørøst.

K-19/16
R-291 Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II
Tilbake til sakslista

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 16.02.2016 - Ordfører satte saken på
sakskartet:
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 20.04.2016:
Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet følgende forslag:
Kommunestyret opphever vedtaket fra Hovedutvalg for teknikk og miljø i
HTM-sak 8/16, og tar opp igjen Rådmannens innstilling til HTM.
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag:
Kun alternativ 2 legges ut på høring.
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Votering:
SVs forslag ble nedstemt 27-6 (3MDG, 2SV, 1Krf)
Rådmannens innstilling ble vedtatt 20-13 (7H, 3FrP, 2V, 1Ap) ved alternativ votering
mot Hovedutvalgets innstilling.
Kommunestyrets vedtak 20.04.2016:
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 og 2, som vist på kart datert 08.02.2016.
Planforslagene sendes aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til uttalelse.

K-20/16
Kontrollutvalgets årsrapport 2015
Tilbake til sakslista

Kontrollutvalgets innstilling 09.02.2016:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering.
Kommunestyrets behandling 20.04.2016:
Ordfører foreslo å utsette saken, på grunn av møtets varighet.
Votering:
Kommunestyret sluttet seg enstemmig til utsettelsesforslaget.
Kommunestyrets vedtak 20.04.2016:
Saken utsettes.

K-21/16
Kunstinnkjøp til kommunen
Tilbake til sakslista

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 20.04.2016:
Ordfører foreslo å utsette saken, på grunn av møtets varighet.
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Votering:
Kommunestyret sluttet seg enstemmig til utsettelsesforslaget.
Kommunestyrets vedtak 20.04.2016:
Saken utsettes.

K-22/16
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om NAV Ås
Tilbake til sakslista

Kontrollutvalgets innstilling 15.03.2016:
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av anbefalingene i
forvaltningsrevisjonsrapporten om NAV Ås til orientering.
Kommunestyrets behandling 20.04.2016:
Ordfører foreslo å utsette saken, på grunn av møtets varighet.
Votering:
Kommunestyret sluttet seg enstemmig til utsettelsesforslaget.
Kommunestyrets vedtak 20.04.2016:
Saken utsettes.

K-23/16
Alkoholpolitikk, Ås kommune 2016-2020.
Tilbake til sakslista

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 30.03.2016:
1. Hovedutvalg for helse- og sosial delegeres myndighet til å innvilge og inndra
salgs- og skjenkebevillinger.
2. Bevillingsperioden settes til 4 år fra 01.07.2016 og til og med 30.09.2020.
3. Rådmannen delegeres myndighet til å:
 Innvilge søknader om ambulerende skjenkebevilling.
 Innvilge søknader om skjenkebevilling for en enkelt anledning og utvidelse av
gitte skjenkebevillinger for en enkelt anledning. Saker av større omfang
forelegges Hovedutvalg for helse og sosial.
 Fastsette frister for innlevering av oppgaver over forventet omsetning av
alkohol.
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Fastsette bevillingsgebyr og sette frist for betaling, jf. alkoholforskriften
kapittel 6.
Tildele prikker etter alkoholforskriften § 10-3 ved overtredelse av salgs- og
skjenkebestemmelsene.
Godkjenne mindre endringer av driftskonseptet. Slike vedtak refereres i
Hovedutvalg for helse- og sosial.
Godkjenne skifte av bevillingshaver, styrer og stedfortreder. Slike vedtak
refereres i Hovedutvalg for helse og sosial.
Være prøvemyndighet for kunnskapsprøven for alkoholloven.

4. Lokal forskrift om åpningstider for serveringssteder, FOR-2009-03-04-284,
videreføres, jf. vedlegg 1.
5. Lokal forskrift om salgs- og skjenketider i Ås kommune, FOR-2009-03-04-285,
videreføres, jf vedlegg 2.
6. Retningslinjer for saksbehandling av søknader om salgs- og skjenkebevillinger
vedtas, jf. vedlegg 3.
7. Alkoholpolitikk med satsingsområder vedtas, jf. vedlegg 4.
Vedlegg 4, avsnitt «Kommunale mål» tredje avsnitt, endres til følgende:
Ås kommune mener det er særlig viktig å begrense alkoholbevillinger for
arrangementer rettet mot barn og ungdom. Det skal derfor ikke være tillatt å
skjenke ved arrangementer rettet mot barn og ungdom.
8. Kommunens ordning med ambulerende skjenkebevillinger utvides til maksimalt 4
bevillinger som kan være i bruk på samme tidspunkt. Avgift for bruk av
ambulerende skjenkebevilling settes til kr. 340,- som er maksimumssatsen etter
alkoholforskriften § 6-2. Avgiften reguleres etter gjeldende maksimumssats.
Rådmannen administrerer de ambulerende skjenkebevillingene.
9. Alkoholpolitisk handlingsplan utarbeides på grunnlag av vedtak i denne sak og
skal inneholde følgende:
 Vedtak i denne sak.
 Alkoholpolitikk for Ås kommune med satsingsområder.
 Retningslinjer for saksbehandling av søknader om salgs- og
skjenkebevillinger.
 Lokal forskrift om åpningstider for serveringssteder.
 Lokal forskrift om salgs- og skjenketider i Ås kommune.
Kommunestyrets behandling 20.04.2016:
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag:
I vedlegg 4 til pkt. 7, slettes følgende setning: Ås kommune mener det er særlig
viktig å begrense alkoholbevilgninger for arrangementer og steder som
involverer barn og ungdom.
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Fellesforslag fra Sverre Strand Teigen (H), Ida Elisabeth Krogstad (H) og Eskild
Gausemel Berge (SV): Se vedlegg 4.
Gro Haug (FrP) fremmet følgende forslag:
Ås kommune skal ha maksimale salgs- og skjenketider.
Votering:
FrPs forslag ble nedstemt (3FrP).
Det ble votert punktvis over innstillingen fra Hovedutvalg for helse og sosial:
 Pkt. 1-3 ble enstemmig vedtatt.
 Pkt. 4 ble vedtatt 22-11 (7H, 3FrP, 1SV) ved alternativ votering mot
fellesforslaget.
 Pkt. 5 ble vedtatt 23-10 (7H, 2FrP, 1SV) ved alternativ votering mot
fellesforslaget.
 Pkt. 6 ble enstemmig vedtatt.
 Pkt. 7 ble vedtatt 22-11 (7H, 3FrP, 1MDG) ved alternativ votering mot Høyres
forslag.
 Pkt. 8-9 ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 20.04.2016:
1. Hovedutvalg for helse- og sosial delegeres myndighet til å innvilge og inndra
salgs- og skjenkebevillinger.
2. Bevillingsperioden settes til 4 år fra 01.07.2016 og til og med 30.09.2020.
3. Rådmannen delegeres myndighet til å:
 Innvilge søknader om ambulerende skjenkebevilling.
 Innvilge søknader om skjenkebevilling for en enkelt anledning og utvidelse av
gitte skjenkebevillinger for en enkelt anledning. Saker av større omfang
forelegges Hovedutvalg for helse og sosial.
 Fastsette frister for innlevering av oppgaver over forventet omsetning av
alkohol.
 Fastsette bevillingsgebyr og sette frist for betaling, jf. alkoholforskriften
kapittel 6.
 Tildele prikker etter alkoholforskriften § 10-3 ved overtredelse av salgs- og
skjenkebestemmelsene.
 Godkjenne mindre endringer av driftskonseptet. Slike vedtak refereres i
Hovedutvalg for helse- og sosial.
 Godkjenne skifte av bevillingshaver, styrer og stedfortreder. Slike vedtak
refereres i Hovedutvalg for helse og sosial.
 Være prøvemyndighet for kunnskapsprøven for alkoholloven.
4. Lokal forskrift om åpningstider for serveringssteder, FOR-2009-03-04-284,
videreføres, jf. vedlegg 1.
5. Lokal forskrift om salgs- og skjenketider i Ås kommune, FOR-2009-03-04-285,
videreføres, jf vedlegg 2.
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6. Retningslinjer for saksbehandling av søknader om salgs- og skjenkebevillinger
vedtas, jf. vedlegg 3.
7. Alkoholpolitikk med satsingsområder vedtas, jf. vedlegg 4.
Vedlegg 4, avsnitt «Kommunale mål» tredje avsnitt, endres til følgende:
Ås kommune mener det er særlig viktig å begrense alkoholbevillinger for
arrangementer rettet mot barn og ungdom. Det skal derfor ikke være tillatt å
skjenke ved arrangementer rettet mot barn og ungdom.
8. Kommunens ordning med ambulerende skjenkebevillinger utvides til maksimalt 4
bevillinger som kan være i bruk på samme tidspunkt. Avgift for bruk av
ambulerende skjenkebevilling settes til kr. 340,- som er maksimumssatsen etter
alkoholforskriften § 6-2. Avgiften reguleres etter gjeldende maksimumssats.
Rådmannen administrerer de ambulerende skjenkebevillingene.
9. Alkoholpolitisk handlingsplan utarbeides på grunnlag av vedtak i denne sak og
skal inneholde følgende:
 Vedtak i denne sak.
 Alkoholpolitikk for Ås kommune med satsingsområder.
 Retningslinjer for saksbehandling av søknader om salgs- og
skjenkebevillinger.
 Lokal forskrift om åpningstider for serveringssteder.
 Lokal forskrift om salgs- og skjenketider i Ås kommune.

K-24/16
Byggeprosjekt brukertilpassede boliger, Solfallsveien
Tilbake til sakslista

Formannskaps innstilling 06.04.2016:
1. Arbeid med «brukertilpassede boliger i Solfallsveien» videreføres i tråd med
kommunestyrets vedtak av 18.11.15.
2. Det skal etableres inntil 7 boenheter med tilhørende personalbase.
3. Prosjektet organiseres som et borettslag, hvor kommunen kan eie inntil 2
boenheter, i tillegg til personalbasen.
4. Vedtekter og avtaler skal gås igjennom av jurist.
Kommunestyrets behandling 20.04.2016:
Wenche Berg (Ap) minnet om Hovedutvalg for helse og sosials bestilling av sak om
vedtekter, verdi, tildeling, videresalg etc. for borettslag.
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyret sluttet opp om bestillingen fra Hovedutvalget for helse og sosial.
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Kommunestyrets vedtak 20.04.2016:
1. Arbeid med «brukertilpassede boliger i Solfallsveien» videreføres i tråd med
kommunestyrets vedtak av 18.11.15.
2. Det skal etableres inntil 7 boenheter med tilhørende personalbase.
3. Prosjektet organiseres som et borettslag, hvor kommunen kan eie inntil 2
boenheter, i tillegg til personalbasen.
4. Vedtekter og avtaler skal gås igjennom av jurist.

K-25/16
Kjærnesveien - Utbedring og vedlikehold av veigrunn - Vedtak om
ekspropriasjon
Tilbake til sakslista

Formannskapets innstilling 06.04.2016:
1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 16-2 eksproprierer Ås kommune areal
regulert til veiformål med en størrelse på ca. 80 m² fra eiendommen på gnr./bnr.
111/59, Kjærneslia 4, for gjennomføring av vedtatt reguleringsplan for et område
ved Kjærnes brygge, plan R-217.
2. Ås kommune begjærer skjønn til fastsettelse av erstatningen når
ekspropriasjonsvedtaket er endelig.
3. I medhold av oreigningsloven § 25 vil det søkes Fylkesmannen i Oslo og
Akershus om tillatelse til å tiltre nødvendig veigrunn før skjønn er avholdt.
4. Ekspropriasjonsvedtaket bortfaller og vil dermed ikke bli iverksatt dersom en, før
veiutbedringen påbegynnes, kommer frem til en minnelig løsning med grunneier.
Kommunestyrets behandling 20.04.2016:
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 20.04.2016:
1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 16-2 eksproprierer Ås kommune areal
regulert til veiformål med en størrelse på ca. 80 m² fra eiendommen på gnr./bnr.
111/59, Kjærneslia 4, for gjennomføring av vedtatt reguleringsplan for et område
ved Kjærnes brygge, plan R-217.
2. Ås kommune begjærer skjønn til fastsettelse av erstatningen når
ekspropriasjonsvedtaket er endelig.
3. I medhold av oreigningsloven § 25 vil det søkes Fylkesmannen i Oslo og
Akershus om tillatelse til å tiltre nødvendig veigrunn før skjønn er avholdt.
4. Ekspropriasjonsvedtaket bortfaller og vil dermed ikke bli iverksatt dersom en, før
veiutbedringen påbegynnes, kommer frem til en minnelig løsning med grunneier.
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K-26/16
Valg til diverse utvalg perioden 2015-2019 - Vara til Eldreråd
Tilbake til sakslista

Ordførers innstilling:
Bonsak Hammeraas er personlig vara for/følgende velges som personlig vara for
 Inger Ekern:
 Nils Kolstad:
 Grethe Karusbakken:
 Egil Ekberg:
Kommunestyrets behandling 20.04.2016:
Votering: Foreslåtte vara jf. saksfremlegget ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 20.04.2016:
Følgende velges som personlig vara for
 Inger Ekern: Ragnhild Skiaker
 Nils Kolstad: Bonsak Hammeraas
 Grethe Karusbakken: Solveig Norum
 Egil Ekberg: Arne Stuanes

K-27/16
Høring - Konseptvalgutredning for økt transport inn mot og
gjennom Oslo
Tilbake til sakslista

Formannskapets innstilling 06.04.2016:
1. Ås kommune slutter seg til det anbefalte konseptet i Konseptvalgutredning for økt
transport inn mot og gjennom Oslo med de presiseringer som følger nedenfor.
2. Ås kommune er som universitetskommune i stor vekst med stor inn- og
utpendling svært positive til at dagens lokaltog utvikles til en storbybane (S-bane).
3. En framtidig S-bane gjennom bybåndet fra Oslo til Ski må forlenges til Ås, for å
forenkle pendlingen til Ås fra stasjonene mellom Oslo og Ski. For å få til gode
forbindelser mot vest (Skøyen og Lysaker) er det viktig å prioritere
kapasitetsøkning i Oslotunnelen.
4. Dersom veksten i befolkningen ikke skal bidra til økt biltrafikk, må også
busstilbudet på tvers i regionen og til og fra Oslo styrkes.
For øvrig vises det til vedlagte saksutredning.
Formannskapets vedtak 06.04.2016:
Saken legges frem for Kommunestyret.
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Kommunestyrets behandling 20.04.2016:
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag:
1. Ås kommune slutter seg til det anbefalte konseptet i Konseptvalgutredning for
økt transport inn mot og gjennom Oslo med de presiseringer som følger
nedenfor.
2. Ås kommune er som universitetskommune i stor vekst med stor inn- og
utpendling. Ås opplever akutte utfordringer med manglende kollektivtilbud. I
første fase bør dagens kollektivløsninger utnyttes bedre ved at Ås får
togavganger hver halvtime og et styrket busstilbud.
3. Ås kommune er svært positive til at dagens lokaltog på sikt utvides til en
storbybane (S-bane). En framtidig S-bane gjennom bybåndet fra Oslo til Ski
må forlenges til Ås som utpekt regionby, slik at Ås får 10 minutters
togavganger.
4. For å få til gode forbindelser mot vest (Skøyen og Lysaker) er det viktig å
prioritere kapasitetsøkning i Oslotunnelen.
5. Det må avsettes midler for å utvikle den framtidige regionbyen Ås med
nødvendige knutepunktfunksjoner.
6. Dersom befolkningsveksten ikke skal føre til økt biltrafikk, må også
sykkeltraseer og busstilbud på tvers i kommunen og til og fra Oslo styrkes.
Odd Vangen (Sp) fremmet følgende forslag til nytt punkt:
Dersom den framtidige S-banen ikke skulle bli forlenget til Ås forventer Ås kommune
vesentlig hyppigere togavganger for regiontogene fra Ås stasjon.
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag til nytt punkt:
Ås kommune understreker at direkte busslinjer til Oslo fra andre deler av Ås enn Ås
sentrum vil være påkrevet i overskuelig fremtid.
Werner Wilhelmsen (MDG) fremmet følgende forslag til nytt punkt:
Det må umiddelbart etableres direktebusser mellom Ås stasjon og Oslo i rushtiden
og frem til Follobanen står ferdig og et bedre togtilbud til Ås kommer.
Votering:
 Pkt. 1 i Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
 Pkt. 2 i Formannskapets innstilling ble vedtatt 31-2 (SV) ved alternativ votering
mot SVs forslag.
 Pkt. 3 i Formannskapets innstilling ble vedtatt 31-2 (SV) ved alternativ votering
mot SVs forslag pkt. 3 og 4.
 SVs forslag til et nytt pkt. 5 ble vedtatt 25-8 (2V, 4Sp, 2H).
 SVs forslag til et nytt pkt. 6 ble enstemmig vedtatt ved alternativ votering mot
Formannskapets innstilling pkt. 4.
 Sps forslag til et nytt punkt ble vedtatt 32-1 (1FrP)
 FrPs forslag til et nytt punkt ble enstemmig vedtatt.
 MDG forslag til et nytt punkt ble enstemmig vedtatt
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Kommunestyrets vedtak 20.04.2016:
1. Ås kommune slutter seg til det anbefalte konseptet i Konseptvalgutredning for økt
transport inn mot og gjennom Oslo med de presiseringer som følger nedenfor.
2. Ås kommune er som universitetskommune i stor vekst med stor inn- og
utpendling svært positive til at dagens lokaltog utvikles til en storbybane (S-bane).
3. En framtidig S-bane gjennom bybåndet fra Oslo til Ski må forlenges til Ås, for å
forenkle pendlingen til Ås fra stasjonene mellom Oslo og Ski. For å få til gode
forbindelser mot vest (Skøyen og Lysaker) er det viktig å prioritere
kapasitetsøkning i Oslotunnelen.
4. Det må avsettes midler for å utvikle den framtidige regionbyen Ås med
nødvendige knutepunktfunksjoner.
5. Dersom befolkningsveksten ikke skal føre til økt biltrafikk, må også sykkeltraseer
og busstilbud på tvers i kommunen og til og fra Oslo styrkes.
6. Dersom den framtidige S-banen ikke skulle bli forlenget til Ås forventer Ås
kommune vesentlig hyppigere togavganger for regiontogene fra Ås stasjon.
7. Ås kommune understreker at direkte busslinjer til Oslo fra andre deler av Ås enn
Ås sentrum vil være påkrevet i overskuelig fremtid.
8. Det må umiddelbart etableres direktebusser mellom Ås stasjon og Oslo i
rushtiden og frem til Follobanen står ferdig og et bedre togtilbud til Ås kommer.
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VEDLEGG 1
Spørsmål til ordfører fra Eskil Gausemel Berge, utsatt fra mars-møte
Det er et tverrpolitisk ønske om et sterkt samarbeid og god dialog mellom kommunen og
NMBU. Hva slags samarbeid har kommunen med NMBU i dag, syntes ordføreren dette er
godt nok - og hva vil ordføreren eventuelt gjøre for å styrke samarbeid og dialog mellom
kommunens organisasjon og NMBU?

Svar fra ordfører:
Ordfører beklager at spørsmålet har blitt liggende over to kommunestyremøter.
Hva slags samarbeid: Kommunen har et mangslungent og bredt samarbeid med NMBU, og
ordfører har bedt rådmannen om hjelp til å få en oversikt over dette. Rådmannen har listet
opp mer enn 50 ulike typer samarbeid eller berøringspunkter mellom universitetet og
kommunen.
Ordfører har bedt om og gjennomført et møte med NMBUs ledelse, og det er avtalt at vi skal
ha nytt møte i mai, med sikte på regelmessige møter framover. NMBU og kommunene har
gjennomført samarbeid om prosjektet Ås 2040 som er en tenketank som skal se på felles
utviklingsmuligheter.
Er dette godt nok?
Jeg er fornøyd med det samarbeidet med møter på ledelsesnivå som nå er igangsatt. Jeg er
også fornøyd med at vi har et bredt samarbeid innen mange tjenesteområder. Likevel mener
jeg at vi har behov for ytterligere styrking av samarbeidet, spesielt på politisk nivå.
Hva vil ordfører gjøre for å styrke samarbeid og dialog mellom kommunens organisasjon og
NMBU?
Jeg vil følge opp det overordnede politiske samarbeidet, spesielt knyttet til næringsutvikling,
velferdstiltak og idrettsanlegg, og planer for utvikling av hotell i Ås.
Tilbake til sakslista
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VEDLEGG 2
Spørsmål fra Werner Wilhelmsen, MDG (14/4 2016)
I henhold til vedtatt handlingsprogram for Ås kommune, skal det legges til rette for å utvide
kapasiteten for Rustad skole. Kommunestyret har vedtatt en utvidelse av Rustad skole fra 2parallell til 4-parallell med flerbrukshall (K-sak 72/14). En tilsvarende utvidelse er også
planlagt for Åsgård skole. Dette er utvidelser som ikke er i tråd med anbefalingene i
opplæringsloven paragraf 9-5.
I den forbindelse har vi følgende spørsmål:
1. Er det gjort skriftlige vurderinger/utredninger som viser at en slik stor utvidelse av
skolene ikke vil få noen negative konsekvenser for elevene?
2. Er FAU blitt tatt med på råd i prosjektene?
3. I hvilken grad har barna det gjelder fått tilpasset informasjon og blitt hørt i saken?

Svar fra ordfører:
1. Enhver utbygging bygger på behov og faglige vurderinger. Ordfører er ikke kjent med
at forskning sier at store skoler virker negativt på verken trivsel eller læringsresultater.
Undervisningsdirektøren hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus opplyser til ordfører
at tre-fire parallellers barneskoler er det normale i fylkene.
2. Utbyggingen har støtte i FAU, Elevrådet og i personalet.
FAU var med på et av de første brukermøtene og har jevnlig blitt informert og
oppdatert om planene. På FAU-møter har planene blitt lagt frem og de har kommet
med innspill og tilbakemeldinger. De har også blitt hørt av revisjonen, der de
utelukkende gir positive svar til prosessen og til valgt løsning. Det har i FAU ikke, så
vidt skolen vet, kommet frem kritiske innvendinger til at skolen blir stor eller til
uteareal. Tvert i mot, FAU hilser den nye skolen velkommen og er bekymret for om
utbyggingen utsettes ytterligere.
3. I høst ble planene lagt frem for elevrådet. De var begeistret og gleder seg til ny skole.
Men da det er oppstart høsten 2019, er det kun dagens 1.-4. som vil få glede av den
nye skolebygningen.

Tilbake til sakslista
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VEDLEGG 3
Spørsmål til ordfører fra Kjetil Barfelt (FrP) om Follo Ren
I sakspapirene for Representantskapet i Follo Ren - Sak 6/2016 Strategi for Follo Ren IKS
2016-2025 - orienteringssak - så fremgår det at «Strategi for Follo Ren» er vedtatt, og at
«Representantskapet sendte saken videre til eierkommunene slik at de kunne komme med
innspill. Det er mottatt innspill fra en eierkommune [Oppegård]».
Dette er en viktig miljøpolitisk sak som overhodet ikke er behandlet i Ås kommune, verken
med hensyn på miljø eller økonomi.
Ifølge Ås Kommunes reglement pkt 7.3.1 har HTM det politiske ansvar for «Vann, avløp og
renovasjon». Saken er ikke behandlet i HTM, og Ås kommune har således heller ikke gitt
noen tilbakemelding.
Spørsmål:
1.
Er ordføreren fornøyd med at Ås kommune har stilt seg helt på sidelinjen – uten å
ha noen politiske synspunkt på en så viktig del av miljøpolitikken?
2.
Hvorfor er ikke saken behandlet politisk i HTM?
3.
Hva kan nå gjøres for at Ås kommune kan påvirke strategien i Follo Ren.
4.
Vil ordfører ta initiativ for å få utsatt saken i Follo Ren, slik at «Strategi for Follo
Ren» kan politisk behandles i Ås kommune.
Svar fra ordfører:
1. Prosessen med strategi for Follo Ren er gjennomført i forrige kommunestyreperiode,
og jeg kjenner ikke detaljene i hvordan strategien ble behandlet . Første utkast til
strategi ble fremlagt for representantskapet i sak 5/15 den 28.april 2015. Forslaget til
selskapsstrategi for Follo Ren IKS ble sendt til eierkommunene for uttalelser før
endelig behandling i styret og representantskapet høsten 2015. Jeg har ikke funnet
informasjon om hvordan dette er distribuert og evt behandlet i Ås. Ved
gjennomlesning nå finner jeg at strategien er rimelig godt i tråd med Ås kommunes
egne plandokumenter. Jeg stemte derfor på vegne av Ås kommune for å ta
selskapets strategi til orientering i representantskapsmøte 18/4 2016, og
behandlingen av selskapsstrategien er dermed ferdig.
2. Så vidt ordfører kjenner til er det ingen av eierkommunene som har gjennomført
politisk behandling i fagutvalgene av Follo Rens selskapsstrategi. Selskapene styres
primært gjennom ordfører i representantskap, og det er ordførers ansvar å sørge for
å stemme i tråd med viljen til flertallet i kommunestyret. Ordfører vil for framtiden
konferere med Formannskapet i forkant av representantskapsmøtene om saker det
er tvil om eller som medfører vesentlige endringer eller merkostnader, og anser dette
som en hensiktsmessig eierstyring av de aktivitetene som er lagt til IKS-ene. Jeg har
lagt opp til en noe bredere prosess rundt dette til høsten enn det det har vært nå i vår,
og Formannskapet er orientert om det.
3. Strategien for Follo Ren er fastsatt av selskapets styre høsten 2015 og er ikke
gjenstand for rullering nå. Ordfører anser ikke at det er vesentlige punkt i selskapets
strategi som er problematiske for Ås kommune.
4. Nei. Men jeg stemte for å få sak om plassering og investering i nye
gjenbruksstasjoner til behandling i kommunen, fordi saken innebærer store
investeringer.
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Spørsmål til ordfører fra Kjetil Barfelt (FrP) om Solberg skole
Spørsmål ang kvaliteten på saksutredninger.
I saksutredningen i HOK-sak 8/16 og K-sak 6/16 - Solberg skole - flytting av elever
skoleårene 2016/17 og 2017/18, så står følgende å lese:
Flyttes elevene ved Solberg skole til Nordby skole vil de oppleve nesten den samme
trangboddheten der. Nordby skole har kapasitet til ca 360 elever. Ved å ta imot 7. trinn fra
Solberg skole vil Nordby skole få ca 340 elever. Flyttes både 6. og 7. trinn vil Nordby
skole få 370 elever - altså over deres kapasitet.
Spørsmål 1:
Hvor mange klasserom finnes det i mellomtrinnfløyen på Nordby skole? Med «klasserom»
menes i denne sammenheng ikke kun hvor mange rom som i dag faktisk er i bruk som
«klasserom», men hvor mange rom med klasseromsutforming og størrelse det faktisk finnes.
(Tips 1: Bibliotek, musikkrom etc. Tips 2: Etasjen under klasserommene. Tips 3: Situasjonen
i tiden før Sjøskogen skole ble åpnet).
Spørsmål 2:
Gir saksutredningen en etterrettelig beskrivelse av den virkelige situasjonen?
Spørsmål 3:
Er det akseptabelt at både HOK og Kommunestyret feilinformeres av rådmannen med
hensyn til kapasiteten ved Nordby skole?

Svar fra ordfører:
1. Klasserom: Det er 6 klasserom, datarom, musikkrom og bibliotek. I underetasjen
heimkunnskap, keramikkrom, sløyd og formingsrom. Rommene i underetasjen
fungerer som spesialrom. Noe ombygging må påregnes for å kunne benytte dem
til ordinære klasserom.
2. Situasjonsbeskrivelse: Slik ordfører forstår det gir saksfremstillingen en riktig
beskrivelse av de faktiske forhold. Teoretisk kapasitet på Nordby skole er 390
elever, men dette forutsetter at alle klassene er på 28 elever. I praksis opplyser
rådmannen at den reelle kapasiteten er på ca 360 elever. Skolen er en 2parallellskole. Ved ombygginger er det mulig å få inn flere elever.
3. Ordfører anser at rådmannens beskrivelse av skolekapasiteten framstår som
dekkende. Jeg ser ikke at det er gitt feilinformasjon.
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VEDLEGG 4
K-sak 23/16 Alkoholpolitikk, Ås kommune 2016-2020
Forslag fra Sverre Strand Teigen (H), Ida Elisabeth Krogstad (H), Eskild Gausemel
Berge (SV) om følgende endringer:
4. Lokal forskrift om åpningstider for serveringssteder, FOR-2009-03-04-284, videreføres, jf.
vedlegg 1, med følgende endring:
§ 1. Serveringssteder skal som hovedregel holde lukket fra kl. 03.30-06.00.
5. Lokal forskrift om salgs- og skjenketider i Ås kommune, FOR-2009-03-04-285, erstattes
med følgende:
Forskrift om skjenketider, Ås
(Forskrift om salgs- og skjenketider for alkohol, Ås kommune, Akershus)
§ 1. Salgstider
Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyest 4,7 volumprosent alkohol kan
skje på følgende tidspunkt:
a. Kl. 08.00-20.00 på hverdager og dagen før Kristi himmelfartsdag.
b. Kl. 08.00-18.00 på dager før søn- og helligdager.
§ 2. Skjenketider for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer
Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer etter
kommunal bevilling kan skje i tidsrommet kl. 13.00–kl. 03.00.
§ 3. Skjenketider for alkoholholdige drikk med lavere innhold enn 22 volumprosent
alkohol
Skjenketider med alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent
kan skje i tidsrommet fra kl. 06.00–kl. 03.00. På overnattingssteder kan det skjenkes
alkoholholdig drikk til overnattingsgjester i disse alkoholgruppene uten hensyn til
begrensningene i denne paragrafen.
§ 4. Hovedutvalg for helse og sosial kan fastsette reduserte skjenketider for alkohol
for det enkelte skjenkested. Skjenketiden for det enkelte skjenkested angis i
bevillingsdokumentet.
§ 5. Konsum av alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter
skjenketidens utløp.
§ 6. Forskriften trer i kraft snarest etter kunngjøring i Norsk Lovtidend. Fra samme tid
oppheves forskrift vedtatt 4. mars 2009 nr. 285 om forskrift om salgs- og skjenketider
for alkohol, Ås kommune, Akershus
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