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Saksprotokoll 
 
 

Utflytting av kommunale virksomheter lokalisert i Rådhusplassen 
29. Endret løsning 

Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  17/02589 
Behandlet av  Møtedato 

1 Arbeidsmiljøutvalget 2018 3/18 02.05.2018 
1 Plan- og byggekomiteen 6/18 25.04.2018 
1 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 9/18 24.04.2018 
2 Formannskapet 38/18 02.05.2018 
3 Administrasjonsutvalget 8/18 02.05.2018 
3 Kommunestyret   
 

  
 
Plan- og byggekomiteens behandling 25.04.2018: 
Bjørn Leivestad(H) fremmet følgende forslag 
Nytt punkt 1: 
Plan- og byggekomiteen mener at kommunestyrets vedtak i sak K-53/17 ikke lar seg 
realisere innenfor de økonomiske rammene som kommunestyret la til grunn, og 
heller ikke innenfor ønsket tidsramme. 
Rådmannens punkt 1 endres til: 
Plan- og byggekomiteen anbefaler at midlertidig modulbygg i to etasjer plasseres på 
Bjørnebekk og der det er tilstrekkelig tomt til formålet og ikke vil kreve dispensasjon 
fra bygge- og deleforbudet som berører arealene nærmest sentrum. 
 
Arne Hillestad(Frp) fremmet følgende forslag: 
Rådmannens punkt 1 endres til: 
Administrasjonen fortsetter å jobbe med prosjektet for etablering av nytt modulbygg i 
2 etasjer. 

 
Rådmannens øvrige punkter anser Plan- og byggekomiteen for å ligge utenfor 
komiteens ansvarsområde. 
 
Votering: 
Høyres forslag til nytt punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Høyres forslag til endring av rådmannens punkt 1 ble nedstemt 4-1(H). 
Rådmannens punkt 1: ble nedstemt 4-1 (Rødt) 
FrP’s forslag til nytt punkt 2 ble vedtatt 4-1(H) 
 
 
 
 
Plan- og byggekomiteens vedtak 25.04.2018: 
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1. Plan- og byggekomiteen mener at kommunestyrets vedtak i sak K-53/17 ikke lar 
seg realisere innenfor de økonomiske rammene som kommunestyret la til grunn, 
og heller ikke innenfor ønsket tidsramme. 

2. Administrasjonen fortsetter å jobbe med prosjektet for etablering av nytt 
modulbygg i 2 etasjer. 

 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 3. mai 2018 
 
Tonje Kilaas-Roen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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