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Saksprotokoll 
 
 

Relokalisering av kommunale enheter 

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

1 Arbeidsmiljøutvalget 2019 7/19 04.09.2019 
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 51/19 22.08.2019 
3 Administrasjonsutvalget 7/19 28.08.2019 
4 Formannskapet 42/19 28.08.2019 
5 Kommunestyret 35/19 04.09.2019 
 

  
 
Kommunestyrets behandling 04.09.2019: 
Notat med tilleggsopplysninger ble sendt ut før møtet, jf. 19/01321-9. 
 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet forslag: 
1. Enhetene som i dag er i Skoleveien 3 (Eiendom) samt Prosjekt flyttes til 

Administrasjonsbygget på Bjørnebekk så snart som mulig. Dette skal gjøres så 
raskt at det ikke forsinker Åsgård skole. 

2. Det skal legges fram ny sak om alternative lokaler for tjenester/firma som i dag 
befinner seg i Skoleveien 3, 1 etg samtidig som sak legges frem for 
Formannskapet knyttet til leie av lokaler for kommuneadministrasjonen. 

3. Enhetene som i dag er lokalisert i Myrveien 16 (Kommunalteknikk) blir værende i 
Myrveien 16 inntil videre dersom ikke det er plass også for disse i 
Administrasjonsbygget på Bjørnebekk. Myrveien 16 forberedes for salg dersom 
enhetene flytter, og eventuelt salg vurderes når antatt markedsverdi er kjent. 

4. Det legges frem en egen sak med beskrivelse av framtidig bruk av Bjørnebekk 
som behandles i forbindelse med kommuneplanrulleringen. 

 
Laila Nordsveen (Ap) fremmet utsettelsesforslag:  
Saken utsettes for å få H’s forslag og øvrige forslag som følger saken, 
utvalgsbehandlet og vurdert av rådmannen i formannskapet 16. oktober. 
 
Votering: Ap’s utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. H’s forslag følger saken. 
 
Kommunestyrets vedtak 04.09.2019: 
Saken utsettes for å få H’s forslag og øvrige forslag som følger saken, 
utvalgsbehandlet og vurdert av rådmannen i formannskapet 16. oktober. 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 10. september 2019 
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Vibeke Berggård 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

 


	Saksprotokoll

