
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 13/2141-2 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Kommunestyret Ås kulturhus, Store sal 04.09.2013 

 
Fra K-sak: 49/13  Fra kl.: 18.30 
Til K-sak: 57/13 Til kl.: 19.55 
 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A: Ivar Ekanger, Ina Rangønes Libak og Tommy Skar 
H: Ida Elisabeth Krogstad 
FrP: Terje Michaelsen  
KrF: Morten Lillemo  
MDG: Øystein Westerhagen Milvang 
 

Møtende medlemmer:  
A: Johan Alnes, Anne Odenmarck, Laila P. Nordsveen, Joar Solberg,  
 Tone Holm Dagsvold, Marius H. Borge og Ola Nordal 
H: Gro Haug, Egil A. Ørbeck, Ida Elisabeth Krogstad, Sverre Strand Teigen,  
 Rubina Mushtaq, Monica Langfeldt Fjeld, Hilde Kristin Marås og  
 Jan Ove Rikheim 
FrP: Arne Hillestad, Torill Horgen og Kjetil Barfelt 
V: Jorunn Nakken, Olav Østerås og Inger Skjervold Rosenfeld 
Sp: Marianne Røed, Odd Rønningen og Annett Michelsen* 
SV: Saroj Pal, Hege Opedal og Roberto Puente Corral 
 

Møtende varamedlemmer:  
A: Kristin Ohnstad, Rolf Berntsen og Else Jorunn Vestby 
H: Håkon Ystehede 
FrP: Veronica H. Green  
KrF: Helge Sjursen 
MDG: Joacim Kontny 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Trine Christensen, konsulent Jeanette Karlsen – sekretær, oppvekst- og kultursjef 
Ellen Benestad, teknisk sjef Arnt Øybekk, og service- og kommunikasjonssjef Andreas 
Brodahl. 
 

Diverse merknader:  
*Tiltrådte møtet før behandling av K-sak 50/13. 
Møtet ble innledet med orientering av «Et lokalsamfunn med MOT» v/Unn Ilseng. 
 

Orientering fra ordfører: 
Kommunestyret er invitert til åpent møte om vannkvaliteten i vårt nærområde, som PURA 
arrangerer 17. september kl 19.00 - 21. 30 på Thon Hotel på Ski. Se mer informasjon på 
www.pura.no.  
 

Godkjent 05.09.2013 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 

Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 

 

http://www.pura.no/
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SAKSLISTE 
 

K-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 
 
49/13 13/1170 GB 102/8  
GNR 102 BNR 8 - SOLBERGTUNET BARNEHAGE - UTVIDELSE  
 
50/13 13/867 D11  
TILTAKSPLAN FOR IDRETT, NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV 2014 - 2017  
 
51/13 13/868 Q80  
TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2014 - 2017  
 
52/13 13/2061 F00  
SØKNAD - PROSJEKT MESTRING OG LIVLYST- LIVSSTILKURS I ÅS KOMMUNE  
 
53/13 13/1654 A00  
MOT I ÅS KOMMUNE - "ET LOKALSAMFUNN MED MOT" 
 
54/13 13/1189 033  
UNGDOMSRÅD I ÅS KOMMUNE - ETABLERING AV RÅDET  
 
55/13 13/1653 033 &16  
SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV  
 
56/13 13/296 A10 &14  
TILSTANDSRAPPORT FOR HVER ENKELT BARNEHAGE I ÅS 2012  
 
57/13 13/266 A20 &14  
TILSTANDSRAPPORT FOR HVER ENKELT SKOLE I ÅS 2012  
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K-sak 49/13  

GNR 102 BNR 8 - SOLBERGTUNET BARNEHAGE - UTVIDELSE  
 

Formannskapets og hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 21./22.08.2013: 
1. Arbeidet med utvidelse med Solbergtunet barnehage startes. 
2. Det gjøres følgende budsjettendringer for å legge til rette for dette: 

023040.7000.261, prosjekt 0675, Bokollektiv demente, reduseres med 
kr. 10 000 000 
023040.7000.221, prosjekt 0616, Solbergtunet barnehage, økes med 
kr 10 000 000. 

3. Endelig vedtak om investeringsrammer, romprogram m.v. skjer i henhold til 
kommunens reglement. Budsjettet innpasses i handlingsprogrammet 2014-2017. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 22.08.2013: 
Under forutsetning av at HOK er positiv til barnehagens størrelse, bemerker HTM at 
prosjektet gir en god utnyttelse av fellesrom etc. i eksisterende barnehage. HTM 
foretrekker alternativ 1 fremfor alternativ 2. 

 

Kommunestyrets behandling 04.09.2013: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag som nytt pkt. 4 til F/HOKs innstilling: 
Administrasjonen redegjør i førstkommende HOK-møte for den totale 
barnehagesituasjonen, og for hvordan vedtakene fra barnehagebehovsplanen tenkes 
fulgt opp. Det drøftes også hvordan man kan få større sikkerhet for prognosene slik 
at ikke hastevedtak om barnehageutbygging bl.a. i midlertidige lokaler til stadighet må 
utføres. 
 
Hege Opedal (SV) fremmet følgende tilleggsforslag til F/HOKs innstilling: 
Barnehagen i Nordby må prioriteres utbygget før Solbergtunet. 
 
Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende alternative forslag til F/HOKs innstilling pkt. 3: 
Plankomiteen starter med planlegging av alternativ 1 med engasjering av konsulenter 
for utarbeidelser av totalentrepriseanbud. Barnehagen skal oppvarmes med 
jordbåren varme. Kommunestyret behandler budsjett når anbudene er innkommet.   
 

Votering: (32 stemmer) 
SVs forslag ble nedstemt 29-3 (3SV). 
Hs forslag ble enstemmig vedtatt. 
FrPs forslag ble vedtatt 29-3 (3SV) ved alternativ votering mot F/HOKs innstillings pkt. 3. 
F/HOKs innstilling pkt. 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 04.09.2013: 
1. Arbeidet med utvidelse med Solbergtunet barnehage startes. 
2. Det gjøres følgende budsjettendringer for å legge til rette for dette: 

023040.7000.261, prosjekt 0675, Bokollektiv demente, reduseres med 
kr. 10 000 000 
023040.7000.221, prosjekt 0616, Solbergtunet barnehage, økes med 
kr 10 000 000. 

3. Plankomiteen starter med planlegging av alternativ 1 med engasjering av 
konsulenter for utarbeidelser av totalentrepriseanbud. Barnehagen skal 
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oppvarmes med jordbåren varme. Kommunestyret behandler budsjett når 
anbudene er innkommet.   

4. Administrasjonen redegjør i førstkommende HOK-møte for den totale 
barnehagesituasjonen, og for hvordan vedtakene fra barnehagebehovsplanen 
tenkes fulgt opp. Det drøftes også hvordan man kan få større sikkerhet for 
prognosene slik at ikke hastevedtak om barnehageutbygging bl.a. i midlertidige 
lokaler til stadighet må utføres. 

 
 
  

K-sak 50/13  

TILTAKSPLAN FOR IDRETT, NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV 2014 - 2017  
 

Formannskapets innstilling 21.08.2013: 
1. Ås kommune vedtar “Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2014-2017”, med 

følgende endringer: 

 Nytt pkt. 3: «Komplettere kyststien Breivoll – Strandenga». 

 Ny ordlyd i pkt. 9: «Komplettere kyststien Nebba – Oppegård.  

 Nytt pkt. 6: Fotballøkke etableres på kommunens grunn ved krysset  
Toveien - Askehaugveien.  

2. Inntil kr. 1 400 000,- innarbeides som et prosjekt i handlingsprogrammet for 2014. 
Dette skal gå til tiltak innen idrett, nærmiljø og friluftsliv, og skal blant annet være 
egenandel for de tiltakene der vi kan søke spillemidler. 

 

Kommunestyrets behandling 04.09.2013: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 04.09.2013: 
1. Ås kommune vedtar “Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2014-2017”, med 

følgende endringer: 

 Nytt pkt. 3: «Komplettere kyststien Breivoll – Strandenga». 

 Ny ordlyd i pkt. 9: «Komplettere kyststien Nebba – Oppegård.  

 Nytt pkt. 6: Fotballøkke etableres på kommunens grunn ved krysset  
Toveien - Askehaugveien.  

2. Inntil kr. 1 400 000,- innarbeides som et prosjekt i handlingsprogrammet for 2014. 
Dette skal gå til tiltak innen idrett, nærmiljø og friluftsliv, og skal blant annet være 
egenandel for de tiltakene der vi kan søke spillemidler. 

 
 
  

K-sak 51/13  

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2014 - 2017  
 

Formannskapets innstilling 21.08.2013: 
1.  «Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2014-2017» vedtas som foreslått, med følgende 

endringer: 

 I tabellen for kommunale veier, større tiltak, gang-/sykkelveiprosjekter:  
Pkt. 1 «Emily Kirkerudsvei» flyttes til etter pkt. 4 Søråsveien. 

 I tabellen for fylkesveier: Pkt. 8 «Kongeveien» flyttes opp som pkt 3. 
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 I tabellen for fylkesveier: Pkt. 19 endres fra «anlegge gang- og sykkelvei 
langs Sundbyveien» til «anlegge gatetun/ gang- og sykkelvei langs 
Sundbyveien». 

     Tiltaksplanen rulleres neste gang våren 2014. 
2. Tiltak for fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen. 
3. Kr. 850 000,- innarbeides som et prosjekt i handlingsprogrammet for 2014. Dette 

skal gå til trafikksikkerhetstiltak, og skal blant annet være egenandel for de 
tiltakene der vi kan søke om midler gjennom «Aksjon skoleveg». Beløpet skal 
også dekke utgifter til regulering og prosjektering av tiltakene. 

4. Formannskapet ber om å få en sak om oppstart av regulering av 
Korsegårdskrysset med intensjon å utvikle et godt fungerende trafikknutepunkt. 
Arbeidet må gjøres bl.a. i samarbeid med fylkeskommunens arbeid med 
innfartsparkeringer. 

 

Kommunestyrets behandling 04.09.2013: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 04.09.2013: 
1.  «Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2014-2017» vedtas som foreslått, med følgende 

endringer: 

 I tabellen for kommunale veier, større tiltak, gang-/sykkelveiprosjekter:  
Pkt. 1 «Emily Kirkerudsvei» flyttes til etter pkt. 4 Søråsveien. 

 I tabellen for fylkesveier: Pkt. 8 «Kongeveien» flyttes opp som pkt 3. 

 I tabellen for fylkesveier: Pkt. 19 endres fra «anlegge gang- og sykkelvei 
langs Sundbyveien» til «anlegge gatetun/ gang- og sykkelvei langs 
Sundbyveien». 

     Tiltaksplanen rulleres neste gang våren 2014. 
2. Tiltak for fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen. 
3. Kr. 850 000,- innarbeides som et prosjekt i handlingsprogrammet for 2014. Dette 

skal gå til trafikksikkerhetstiltak, og skal blant annet være egenandel for de 
tiltakene der vi kan søke om midler gjennom «Aksjon skoleveg». Beløpet skal 
også dekke utgifter til regulering og prosjektering av tiltakene. 

4. Kommunestyret ber om å få en sak om oppstart av regulering av 
Korsegårdskrysset med intensjon å utvikle et godt fungerende trafikknutepunkt. 
Arbeidet må gjøres bl.a. i samarbeid med fylkeskommunens arbeid med 
innfartsparkeringer. 

 
 
  

K-sak 52/13  

SØKNAD - PROSJEKT MESTRING OG LIVLYST- LIVSSTILKURS I ÅS 

KOMMUNE  
 

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 22.08.2013: 
Søknad om tilskudd til prosjekt: Mestring og livslyst – Livsstilkurs i Ås kommune, tas 
til orientering. 
 

Kommunestyrets behandling 04.09.2013: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Kommunestyrets vedtak 04.09.2013: 
Søknad om tilskudd til prosjekt: Mestring og livslyst – Livsstilkurs i Ås kommune, tas 
til orientering. 
 
 
  

K-sak 53/13  

MOT I ÅS KOMMUNE - "ET LOKALSAMFUNN MED MOT" 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 22.08.2013: 
1. Ås kommune inngår avtale med organisasjonen MOT om å bli et ”Lokalsamfunn 

med MOT” fra og med 01.01.2014  
2. MOT- leder for Ås kommune vil være rådmannen.  
3. MOT- koordinator vil være SLT- koordinator. 
4. Kostnadene ved MOT innarbeides i budsjettet for 2014. 

 

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 22.08.2013: 
1. Rådmannen utarbeider en formulering av kommunens behov for tiltak som lå til 

grunn for valget av MOT. 
2. Ulke aktører som kan være aktuelle bidragsytere bes skissere løsninger på 

kommunens behov. 
3. Saken fremmes på nytt.  
 

Kommunestyrets behandling 04.09.2013: 
Sverre Strand Teigen (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. 

 
Jorunn Nakken (V) fremmet følgende forslag:  
Det bes om en konkret beskrivelse av hvilke problemer som skal løses, og alternative 
forslag til løsninger. 

 

Votering: 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
Fremlagt forslag fra V følger saken. 

 

Kommunestyrets vedtak 04.09.2013: 
Saken utsettes. 
 

Forslag som følger saken: 
Jorunn Nakken (V) fremmet følgende forslag:  
Det bes om en konkret beskrivelse av hvilke problemer som skal løses, og alternative 
forslag til løsninger. 
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K-sak 54/13  

UNGDOMSRÅD I ÅS KOMMUNE - ETABLERING AV RÅDET  
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 22.08.2013: 
1. Ungdomsråd i Ås kommune etableres høsten 2013. 

2. Ungdomsråd i Ås kommune opprettes etter modell av eldrerådet i Ås kommune. 

3. Rådet skal ha følgende sammensetning:  

- 1 representant fra elevrådet ved Ås ungdomsskole.  

- 1 representant blant elevene ved Ås ungdomsskole.  

- 1 representant fra elevrådet ved Nordbytun ungdomsskole.  

- 1 representant blant elevene ved Nordbytun ungdomsskole.  

- 1 representant fra elevrådet ved Ås videregående skole. Personen må være 

bosatt i Ås kommune. 

- Inntil 2 ungdommer som representerer lag og foreninger, ungdomsklubbene, 

uorganisert ungdom og/eller andre. Disse representantene oppnevnes etter 

søknad av Hovedutvalg for oppvekst- og kultur. 

4. Det velges en politisk representant fra Hovedutvalg for oppvekst- og kultur som 

blir ungdomsrådets kontaktledd til det politiske miljøet. Det medfører en endring 

av reglementet for Ås kommune.  

 

Kommunestyrets behandling 04.09.2013: 
Marianne Røed (Sp) fremmet følgende endringsforslag til innstillingens pkt. 3: 
«3 ungdommer…» erstatter «Inntil 2 ungdommer». 
 
Dag Guttormsen (H) fremmet følgende endringsforslag til innstillingen: 
Ad. 6 strekpunkt, språklig rettelse: 
Stryke ordet «inntil». 
Enkeltrepresentanter (alder?) og lag og foreninger kan søke HOK om plass i 
ungdomsrådet. HOK oppnevner blant de søkende 2 representanter. 
 
Gro Haug (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes inntil reglement foreligger. 
 
Ordfører fremla følgende endringsforslag til Hs utsettelsesforslag, etter innspill fra 
kommunestyrerepresentantene: 
Saken utsettes. Saken må inneholde bedre opplysninger i forhold til nødvendige 
endringer i kommunens reglement. 
 

Votering: 
Utsettelsesforslaget med endringer ble enstemmig vedtatt. 
Øvrige fremlagt forslag følger saken. 

 

Kommunestyrets vedtak 04.09.2013: 
Saken utsettes. Saken må inneholde bedre opplysninger i forhold til nødvendige 
endringer i kommunens reglement. 
 

http://www.as.kommune.no/reglementer.4652485-136266.html
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Forslag som følger saken: 
Marianne Røed (Sp) fremmet følgende endringsforslag til innstillingens pkt. 3: 
«3 ungdommer…» erstatter «Inntil 2 ungdommer». 
 
Dag Guttormsen (H) fremmet følgende endringsforslag til innstillingen: 
Ad. 6 strekpunkt, språklig rettelse: 
Stryke ordet «inntil». 
Enkeltrepresentanter (alder?) og lag og foreninger kan søke HOK om plass i 
ungdomsrådet. HOK oppnevner blant de søkende 2 representanter. 
 
 
  

K-sak 55/13  

SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV  
 

Formannskapets innstilling 21.08.2013: 
1. Jan Sjølli (SV) fritas fra sine verv i kommunestyre og hovedutvalg for teknikk og 

miljø (HTM), plankomite og utsending til fylkeskretsen (KS, fylkesmøte). 
2. Som nytt medlem i HTM på plass nr. 5 velges: …………………………………. 
3. Som nytt medlem i plankomiteen på plass nr. 3 velges: …………………. 
4. Som nytt varamedlem som utsending til fylkeskretsen (KS, fylkesmøte) på plass 

nr. … velges:…………………………….. 
 

Konsekvenser for kommunestyret 
Det foretas nytt valgoppgjør i kommunestyret slik: 
Etter opprykk i vararekken blir Hanne Nesfeldt nytt varamedlem i kommunestyret på 
plass nr. 6.  
 

Kommunestyrets behandling 04.09.2013: 
Ordfører orienterte om SVs innsendte forslag til kandidater: 
I pkt. 2 og 3 foreslås Anton Bakke, og i pkt. 4 foreslås Solveig Viste. 
 

Votering: 
Formannskapets innstilling med foreslåtte kandidater ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 04.09.2013: 
1. Jan Sjølli (SV) fritas fra sine verv i kommunestyre og hovedutvalg for teknikk og 

miljø (HTM), plankomite og utsending til fylkeskretsen (KS, fylkesmøte). 
2. Som nytt medlem i HTM på plass nr. 5 velges: Anton Bakke. 
3. Som nytt medlem i plankomiteen på plass nr. 3 velges: Anton Bakke. 
4. Som nytt varamedlem som utsending til fylkeskretsen (KS, fylkesmøte) på plass 

nr. 2 velges: Solveig Viste. 
 

Konsekvenser for kommunestyret 
Det foretas nytt valgoppgjør i kommunestyret slik: 
Etter opprykk i vararekken blir Hanne Nesfeldt nytt varamedlem i kommunestyret på 
plass nr. 6.  
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K-sak 56/13  

TILSTANDSRAPPORT FOR HVER ENKELT BARNEHAGE I ÅS 2012  
 

Rådmannens innstilling: 
Tilstandsrapportene for de enkelte barnehagene i Ås 2012 tas til orientering. 

 

Kommunestyrets behandling 04.09.2013: 
K-sakene 56 og 57/13 ble behandlet under ett. 

 

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 04.09.2013: 
Tilstandsrapportene for de enkelte barnehagene i Ås 2012 tas til orientering. 
 
 
  

K-sak 57/13  

TILSTANDSRAPPORT FOR HVER ENKELT SKOLE I ÅS 2012  
 

Rådmannens innstilling: 
Tilstandsrapportene for de enkelte skolene i Ås 2012 tas til orientering. 
 

Kommunestyrets behandling 04.09.2013: 
K-sakene 56 og 57/13 ble behandlet under ett. 
 

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 04.09.2013: 
Tilstandsrapportene for de enkelte skolene i Ås 2012 tas til orientering. 
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