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Saksprotokoll 
 
 

Lokaler for kommunens tjenesteproduksjon fra januar 2023 

Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  19/01321 
Behandlet av  Møtedato 

1 Arbeidsmiljøutvalget 2019 6/19 21.05.2019 
2 Administrasjonsutvalget 4/19 27.05.2019 
3 Formannskapet 27/19 05.06.2019 
4 Kommunestyret   
 

  
 
Formannskapets behandling 05.06.2019: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følende forslag: 
1. Ås kommune går snarest i dialog med utbyggere i Ås sentrum for en mulig 

langsiktig leieavtale for kommunens enheter som ikke får plass i kommunens 
eksisterende lokaler. 

2. Rådmannen rapporterer tilbake til formannskapet i møte 28. august 2019 om 
hvilke utbyggere kommunen har vært i kontakt med og hvilke muligheter som kan 
være aktuelle. 

 

Ola Nordal (Ap) fremmet følgende forslag: 
Rådmannens innstilling, men med H’s forslag i stedet for punkt 2 i rådmannens 
innstilling. 
 

Erik Wegge Bergvik (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:  
Rådmannen bes se på mulighetene for et påbygg på nordsiden av rådhuset som kan 
huse både kontorer og åpne kulturhuset mot rådhusplassen. Saken legges fram for 
politisk behandling før behandling av handlingsprogram og budsjett til høsten, 28. 
august. 
 

Marianne Røed (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Samlokalisering av tjenestebygg/kontorbygg på nye Åsgård skole utredes. 
 

Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1 ble nedstemt 6-3 (1Ap, SV, V). 
H’s forslag punkt 1 og 2 og Ap’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling punkt 4 ble enstemmig vedtatt. 
MDGs forslag ble nedstemt 6-3 (MDG, SV, V). 
Sp’s forslag ble nedstemt (1Ap, MDG, Sp). 
 

Konsekvens:  
Rådmannens innstilling punkt 5 bortfaller. 
Saken går ikke videre til kommunestyret nå. 
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Formannskapets vedtak 05.06.2019: 
1. Ås kommune går snarest i dialog med utbyggere i Ås sentrum for en mulig 

langsiktig leieavtale for kommunens enheter som ikke får plass i kommunens 
eksisterende lokaler. 

2. Rådmannen rapporterer tilbake til formannskapet i møte 28. august 2019 om 
hvilke utbyggere kommunen har vært i kontakt med og hvilke muligheter som kan 
være aktuelle. 

3. Modulskolen ved Ås stadion benyttes som midlertidig løsning fram til en ny 
langsiktig løsning er på plass. 

4. Ås kommune forsøker å få forlenget dagens leieavtaler i Ås sentrum fram til 
sommeren 2023. 

 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 12. juni 2019 
 
Vibeke Berggård 
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