Ås kommune

MØTEPROTOKOLL
Kommunestyret
Møtetid:
Sted:

12.02.2014 kl. 18:30 –21:40
Ås kulturhus, Store sal

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33.
Møtende medlemmer:
Johan Alnes (Ap), Anne Odenmarck (Ap), Ivar Ekanger (Ap), Ina Rangønes Libak
(Ap), Laila P. Nordsveen (Ap), Tommy Skar (Ap), Tone Holm Dagsvold (Ap), Marius
Hojem Borge (Ap), Ola Nordal (Ap), Gro Haug (H), Egil A. Ørbeck (H), Ida Elisabeth
Krogstad (H), Sverre Strand Teigen (H), Rubina Mushtaq (H), Hilde Kristin Marås (H),
Jan Ove Rikheim (H), Dag Guttormsen (H), Arne Hillestad (FrP), Torill Horgen (FrP),
Kjetil Barfelt (FrP), Terje Michaelsen (FrP), Jorunn Nakken (V), Inger Skjervold
Rosenfeld (V), Marianne Røed (Sp), Odd Rønningen (Sp), Annett Hegen Michelsen
(Sp), Saroj Pal (SV), Hege Opedal (SV), Roberto Puente Corral (SV), Morten Lillemo
(KrF), Øystein Westerhagen Milvang (MDG)
Møtende varamedlemmer:
Kjell-Ivar Brynildsen (A) møtte for Joar Solberg (Ap),
Erling Rognli (V) møtte for Olav Østerås (V)
Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Trine Christensen, teknisk sjef Arnt Øybekk, oppvekst- og kultursjef Ellen
Benestad, helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, økonomisjef Emil Schmidt,
service- og kommunikasjonssjef Andreas Brodahl, fung. plan- og utviklingssjef Greta
Elin Løkhaug, organisasjons- og personalsjef Wenche Vedhugnes
Møtesekretær:
Konsulent Jeanette Karlsen
Diverse merknader:
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
orienteringssaker, sak 1-8/14, sak 10/14, interpellasjon, spørsmål og sak 9/14.
Sistnevnte sak ble behandlet for lukkede dører.

Møteprotokoll godkjent 13.02.2014

Johan Alnes
Ordfører

Marianne Røed
Varaordfører
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Orientering:
1/14

Planprogram E18
Statens Vegvesen v/prosjektleder Elin Amundsen og assisterende
prosjektleder Cornelia Solheim.

2/14

Lokaldemokratiundersøkelsen 2014
Kommunesektorens organisasjon v/Nils Petter Wiik.
Det ble gitt en presentasjon av Lokaldemokratiundersøkelsen 2014 før
kommunestyrets medlemmer og møtende vara besvarte undersøkelsen.
Resultatene fra alle kommuner som deltar vil bli tilgjengelig på
www.bedrekommune.no.

Interpellasjon:
1/14

Breivoll Gård:
Interpellasjon fremmet av Laila P. Nordsveen (Ap) 29.01.2014.
Viser til F-sak 64/10, F-sak 1/14 og K-sak 33/13
I saksfremlegg som følger sakene, er det fremlagt økonomiske forhold
vedrørende leieforholdet som jeg ønsker en oppstilling på før det blir tatt
stilling til sak 1/14.
I leiekontrakten til BKM står det at de i løpet av leietiden skal foreta en
verdiskapning ved investeringer og påkostninger på 10 mill. kr. på
eiendommen. Dette skal innbefatte nødvendige reparasjoner og
vedlikeholdsarbeider, samt utvikling av eiendommen etter nærmere avtale
med kommunen.
I protokoll fra F-sak 64/10 legges det fram at BKM hevder å ha investert 12
millioner kroner. 2 millioner mer enn angitt i kontrakten. Her legger BKM
fram en liste på 9 punkter som viser hva disse 12 millionene har gått til.
Investeringer BKM hevder å ha utført
K-sak 64/10
Investeringer gjort på Breivoll i vår leieperiode beløper seg til ca 12 mill.
Dette fordeler seg på:
1. Opprydding og opparbeidelse av alle utearealer som var igjengrodd.
2. Etablering av bryggeanlegg spesielt tilpasset de funksjonshemmede.
3. Restaurering av alle bygningene
4. Restaurert, og tilpasset en av boligene til bruk for de handikappede med
eget bad osv.
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5. Utført en rekke dreneringsarbeider av gressarealer
6. Byttet og restaurert en rekke vindusrammer på det gamle hovedhuset
7. Bygget vann og avløp frem til kommunale hovedledninger på Kjærnes
8. Veier for turgåere er blitt bygd, slik at vi har sikret tilgjengelighet for
allmennheten
9. Vi har bidratt til renovering av kommunens strand, samt betalt en andel
av kostnadene ved påfyll av skjellsand utført i 2010
I tillegg til dette har vi revet låven som hadde en kostnad på ca 520 000,- i
forbindelse med at det kom pålegg om at den måtte rives av
sikkerhetsmessige
grunner. De årlige driftskostnadene på stedet beløper seg til ca
610 000, i tillegg kommer arbeid stipulert til ca 1 050 000,- årlig
I punkt 13 A i leiekontrakten står det blant annet følgende: Større
investeringer i form av nybygg og evt. fremføring av vann- og
kloakkledning til eiendommen, skal nedskrives med 25 års
nedskrivningstid regnet fra 1. mai 1998. Det står videre at investeringer
som faller inn under dette punkt, og som kan medføre kommunal
erstatning ved leieforholdets opphør, skal avtales på forhånd med
rådmannen i Ås.
Jeg ønsker å få framlagt for kommunestyret hvilke av investeringer og
hvilke beløp kommunen er nedskrivningspliktig ovenfor. Jeg vil også ha
framlagt slike avtaler gjort med kommunen.
I punkt 13 B i leiekontrakten står det: Andre investeringer og påkostninger
som leieren fortar, herunder reparasjoner og vedlikeholdsarbeider, dekkes
av leieren uten erstatning av kommunen for mulig restverdi ved
leieforholdets opphør.
Utover dette sier leiekontrakten følgende om
investeringer/vedlikeholdskostnader:
Pkt 3: BKM skal foreta en verdiskapning ved investeringer og påkostninger
for ca 10 millioner kroner i løpet av leietiden. Dette innbefatter nødvendige
reparasjoner og vedlikeholdsarbeid, samt utvikling av eiendommen etter
nærmere avtale med kommunen. Beløpet inkluderer at DKM foretar
opprusting av vann- og kloakksystem til eiendommen, herunder fremføring
av vann- og kloakkledning til eiendommen.
Pkt.8: BKM er ansvarlig for at helse-og bygningsmyndighetenes krav til
vann- og kloakkforhold for eiendommens bruk er oppfylt. Likeledes skal
BKM dekke eventuelle utgifter i forbindelse med offentlige pålegg.
Eventuelle utgifter i forbindelse med utvidet bruk av eiendommen dekkes
også av leieren. Kostnaden inngår som en del av investeringen etter punkt
3
Pkt 9: BMK foreta nødvendige reparasjoner og vedlikeholdsarbeid
fortløpende i leietiden som skal bekostes av BKM, og utføres etter
nærmere avtale med teknisk sjef, som har ansvaret for å føre tilsyn med
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bygningene i leietiden.
Jeg ønsker en verifisering av tallene som ligger bak disse 12 millionene
som BKM har brukt på Breivoll, og fakta rundt disse investeringene som er
foretatt og om nødvendig en gjennomgang av både kontraktens ordlyd og
de økonomiske anliggender av kommunens kontrollutvalg.
Slik jeg leser kontrakten er det kun pkt. 7 som skal til fradrag på
investeringsbudsjettet, såfremt det ikke er gjort andre skriftlige avtaler med
teknisk sjef eller Rådmann.
Ordførers svar 12.02.2014:
Rådmannen har gitt tillatelse til en rekke tiltak på Breivoll for å heve
standarden på eiendommen, både bygninger og utomhusanlegg. Noe av
tillatelsene er gitt i samråd med ordføreren. De enkelte prosjektene er
godkjent i møter mellom rådmann og representanter for menigheten. Det
er så gitt byggetillatelse og ferdigattest.
Følgende rehabiliteringer, utbedringer og nybygg er gjennomført:
Tiltak
Hovedhus, omfattende rehabilitering, bl. a.
omlegging av tak
Det gule huset
Drengestue
Bygningsrehabilitering
Kloakk
Lekeplass
Ballplass
Turstier

Godkjent
1999

Kostnad
650 000

1999/2000
2000

1 600 000
4 000 000
6 250 000

1999

1 650 000

1998
1999
1999/2000

250 000
1 450 000
1 600 000

Utomhusanlegg
Båtbrygge med ramper for funksjonshemmede
Badebrygge
Bryggeanlegg
I alt

3 300 000
2001
2002

1 000 000
200 000
1 200 000
12 400 000

Det er i alt utført utbedringsarbeid for 12,4 mill. kroner. I følge avtalens
punkt 13 skal dette avskrives lineært over 25 år fra. 1.5.1998. etter 20 års
leietid vil det da gjenstå kr. 2 480 000 å nedskrive.
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Spørsmål fra medlemmene:
1/14

Kretsløp Follo:
Spørsmål fremmet av Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti
07.02.2014.
9. Oktober 2013 hadde vi i Kommunestyret sak
K-sak 60/13 UTVIDELSE AVLÅNERAMME FOR KRETSLØP FOLLO
Kommunestyrets vedtak av9.10.13
1. Follo Ren IKS sin anbefaling om å øke lånerammen for Kretsløp Follo
med 140 mill. kroner, fra 170 mill kroner til 310 mill. kroner, følges.
2. Selskapsavtalen for Follo Ren IKS datert 27.09.2012, pkt. 11.1 endres
tilsvarende og lyder etter økning avlånerammen: ”Selskapets
låneramme settes til kr. 340 000 000,-. Kr. 310 000 000 er øremerket
realisering avKretsløp Follo inkl. etablering avadministrasjonslokaler
ved anlegget” Endring avselskapsavtalen forutsetter tilsvarende
vedtak fra samtlige eierkommuner.
Vi mottok fra deg på mail 4. februar brevet fra juristene Follo Ren har
benyttet seg avforbindelse med Ski Kommunes NEI til kretsløp Follo,
datert 16.12.13.
Dette 23 siders lange juridiske dokument hadde vi satt pris på atdu
klarlegger for oss, da vi oppfatter atSki Kommune har full rett til ikke å
delta i Kretsløp Follo etter atlånerammen ernesten doblet.
En avforutsetningene i avtalen erogså atsamtlige eierkommuner har
tilsvarende vedtak. Dette erikke lenger tilstede.
Det var ikke enstemmighet da saken var oppe i Ås Kommune, og hva vi
ikke viste var atSki ville si nei.
Den samme problemstillingen var på Nesodden. Begge kommuner
behandlet sine saker før Ski.
Dette harselvsagt endret bildet totalt.
Nesodden Høyre tok denne situasjonen opp i en mail til fylkesmannen
13.12.13 med anmodning om lovlighetskontroll avvedtaket i møtet
10.10.13. I mail av20.12.13, som kommunen harfåttkopi av, uttaler
fylkesmannen følgende om dette punktet:
”Fylkesmannen bemerker atkommunens innstilling om endring i
selskapsavtalen og utvidelse avlånerammen synes å være gitt under
forutsetning om tilslutning fra de øvrige kommunene i selskapet. I e-posten
skriver du atSki kommunestyre stemte nei til forslaget i møte 6.11.13.
Med dette for øye synes forutsetningen for innstillingen ikke å være
oppfylt.”

Kommunestyret12.02.2014

Side 6av 15

På bakgrunn av disse nye opplysningene spør vi:
1. Synes detmerkelig atRep.skapet kan vedta å videreføre prosjektet
uten å gå tilbake til eierkommunene. Hvem er detda som egentlig
bestemmer?
2. Hvem bærer den økonomiske risiko når det ikke er etgyldig vedtak for
å videreføre prosjektet, og dette er kjent for Rep.skapets medlemmer?
3. Hvilken kurs vil ordfører Alnes følge videre i saken fremover? Bør ikke
kommunestyret FØR Rep.skapsmøtet 28.2. uttale seg om vi ønsker å øke
kommunens andel av låneopptaket ytterligere, i tillegg til atSki Kommunes
andel kommer på toppen?

Ordførers svar 12.02.2014:
Representantskapet i Follo Ren vedtok følgende 19.11.2013:
1. Representantskapet ber om en juridisk vurdering av det forholdetsom
har oppstått, ved at en av eierkommunene har vedtatt ikke å delta i
Kretsløp Follo som prosjekt ikke forsinkes. (Enstemmig)
2. Representantskapet ber om at Kretsløp Follo som prosjekt ikke
forsinkes. (Mot Ski kommunes stemme)
Follo Rens juridiske vurdering ble mottatt for jul og sendtkommunestyret i
Ås 4. februar 2014.
Styret i Follo Ren skal behandle den juridiske vurderingen i styremøte 26.
februar –og deretter vil representantskapet ble innkalt til nyttmøte.
(Uavhengig av Follo Ren har Ski kommune bedt om sin egen juridiske
vurdering).
Representantskapet må holde seg innenfor de fullmakter som
kommunestyrene har gitt –og Ås kommunestyre har fattet sitt vedtak om
utvidelse av lånerammer og endret selskapsavtale forutsatt atalle de fem
kommunene i Follo Ren gjør sitt tilsvarende vedtak. Dethar de ikke gjort i
og med at Ski kommunestyre nå har sagt nei til å delta videre i Kretsløp
Follo.
Det er ikke tatt stilling til om prosjektet skal videreføres og i tilfelle hvordan.
Det ble et diskusjonstema i representantskapsmøtet om de kommuner
som ønsker løsningen med Kretsløp Follo går ut av Follo Ren og danner
et eget selskap –og de som ikke ønsker deltakelse i Kretsløp Follo blir
igjen i Follo Ren.
Som ordfører vil jeg forholde meg til den prosessen vi er inne i. Jeg ønsker
ikke å fremme sak for Ås kommunestyre nå om ytterligere låneopptak.
Saken vil blir forelagt kommunestyret igjen når representantskapet har
ferdigbehandlet den.
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Referatsak:
1/14

Anleggsrapport 2013 (14/00249-1)
Ble tatt til orientering.

Saker til behandling:

K-1/14
R-270 - Reguleringsplan for Nessetveien 69
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 23.01.2014:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 godkjenner Ås kommune
reguleringsplan - detaljregulering - for Nessetveien 69, som vist på kart datert
30.08.2012, sist revidert 08.01.2014, med reguleringsbestemmelser datert
30.08.2012, sist revidert 08.01.2014, med følgende endringer:
Gang- og sykkelveien føres langs vannet gjennom området LNF-naturformål
fra FV 156 til «Gamle Kjærnesvei». Reguleringsbestemmelsene endres
tilsvarende.
I reguleringsbestemmelsene punkt 2, femte avsnitt, endres «kan være 20 m»
til «skal være minst 20 m».
I punkt 2, sjette avsnitt, strykes slutten av setningen. Det gjenstående blir:
«...skal gjennomføringen baseres på fagkyndig prosjektering».
Punkt 5 i reguleringsbestemmelser strykes.
Kommunestyrets behandling 12.02.2014:
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag til nytt pkt. under pkt. 2:
Det skal sørges for nødvendig kapasitet i kulverten slik at vanngjennomstrømningen
fra Pollevannet til Bunnefjorden ikke begrenses.
Votering:
Hovedutvalgets innstilling med FrPs tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 12.02.2014:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 godkjenner Ås kommune
reguleringsplan - detaljregulering - for Nessetveien 69, som vist på kart datert
30.08.2012, sist revidert 08.01.2014, med reguleringsbestemmelser datert
30.08.2012, sist revidert 08.01.2014, med følgende endringer:
Gang- og sykkelveien føres langs vannet gjennom området LNF-naturformål
fra FV 156 til «Gamle Kjærnesvei». Reguleringsbestemmelsene endres
tilsvarende.
I reguleringsbestemmelsene punkt 2, femte avsnitt, endres «kan være 20 m»
til «skal være minst 20 m».
I punkt 2, sjette avsnitt, strykes slutten av setningen. Det gjenstående blir:
«...skal gjennomføringen baseres på fagkyndig prosjektering».
Punkt 5 i reguleringsbestemmelser strykes.
Nytt pkt. under pkt. 2: Det skal sørges for nødvendig kapasitet i kulverten slik
at vanngjennomstrømningen fra Pollevannet til Bunnefjorden ikke begrenses.
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K-2/14
Gebyrregulativ etter plan og bygningsloven - 2014
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 23.01.2014:
Gebyrregulativ for behandling av bygge-, dele- og plansaker etter plan- og
bygningslovens § 33-1 for 2014 vedtas, med følgende endring:
Regulativet gjelder for saker innkommet fra og med 1. mars 2014.
Kommunestyrets behandling 12.02.2014:
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 12.02.2014:
Gebyrregulativ for behandling av bygge-, dele- og plansaker etter plan- og
bygningslovens § 33-1 for 2014 vedtas, med følgende endring:
Regulativet gjelder for saker innkommet fra og med 1. mars 2014.

K-3/14
Fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven

§7.

Formannskapets innstilling 12.02.2014:
Kommunestyret gir for 2014 følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt etter § 7 i
eiendomsskatteloven:
§ 7 bokstav a):
- Private barnehager og helse- og omsorgsinstitusjoner som ikke tar ut utbytte.
Det må søkes om fritak og fremlegges dokumentasjon på at detikke tas ut
utbytte.
- Fylkeskommunale skoler.
- Steinerskolen i Ås
- Eiendom tilhørende andre stiftelser/organisasjoner vil bli vurdert fritatt av
kommunestyret på grunnlag av søknad.
§ 7 bokstav b):
- Bygninger av historisk verdi kan få fritak etter søknad.
Kommunestyrets behandling 12.02.2014:
Hilde K. Marås (H) fremmet følgende alternative forslag:
Kommunestyret gir for 2014 følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt etter § 7 i
eiendomsskatteloven:
§ 7 bokstav a):
- Fylkeskommunale skoler og sykehus
- Lokaler for religiøse samfunn
- Frelsesarmeens lokaler
- Eldresenter
- Lokaler for avholdslosje
- Lokaler for arbeid blant narkomane
- Ikke-kommersiell privat barnehage
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-

Helse- og omsorgsinstitusjoner
Idrettsanlegg og idrettshall
Lokaler for velforening
Museumsbygninger
Bygning tilhørende bedrift for yrkesvalghemmede (organisertsom
aksjeselskap)
- Eiendommer som eies av politiske partier (forutsatt brukt til partikontor,
forsamlingslokaler m.m.)
- Eiendom tilhørende andre stiftelser/organisasjoner vil bli vurdert fritatt av
kommunestyret på grunnlag av søknad.
§ 7 bokstav b):
- Bygninger av historisk verdi kan få fritak etter søknad.
Jorunn Nakken (V) fremmet følgende endringsforslag til formannskapets innstilling:
«stiftelser» strykes under siste strekpunkt under § 7 bokstav a).
Votering:
Formannskapets innstilling med Vs endringsforslag ble vedtatt24-9 (8H, 1MDG) ved
alternativ votering mot Hs forslag.
Kommunestyrets vedtak 12.02.2014:
Kommunestyret gir for 2014 følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt etter § 7 i
eiendomsskatteloven:
§ 7 bokstav a):
- Private barnehager og helse- og omsorgsinstitusjoner som ikke tar ut utbytte.
Det må søkes om fritak og fremlegges dokumentasjon på at detikke tas ut
utbytte.
- Fylkeskommunale skoler.
- Steinerskolen i Ås
- Eiendom tilhørende andre organisasjoner vil bli vurdert fritatt av
kommunestyret på grunnlag av søknad.
§ 7 bokstav b):
- Bygninger av historisk verdi kan få fritak etter søknad.

K-4/14
Endring av sats for foreldrebetaling for familier med inntekt under
kr. 200 000,Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 22.01.2014:
Betalingssats per måned for familier med inntekt under kr 200 000,- per år settes til
kr 1 500,-. Dvs. beholdes på dagens nivå.
Kommunestyrets behandling 12.02.2014:
Votering: Hovedutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt.
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Kommunestyrets vedtak 12.02.2014:
Betalingssats per måned for familier med inntekt under kr 200 000,- per år settes til
kr 1 500,-. Dvs. beholdes på dagens nivå.

K-5/14
Pensjonsordning for folkevalgte i Ås kommune
Formannskapets innstilling 29.01.2014:
1. Folkevalgte i Ås kommune som fyller kravene for innmelding i
pensjonsordning skal fra 1.1.2014 opptjene sine pensjonsrettigheter
tilsvarende pensjonsordning for stortingsrepresentanter og
regjeringsmedlemmer (hybrid-ordningen).
2. En folkevalgt oppfyller innmeldingskravet til pensjonsordningen når hun/han
har en godtgjørelse som tilsvarer 1/3 av en full godtgjørelse.
3. Folkevalgte tilmeldes ordningen med tilsvarende egenandel (2 %).
Kommunestyrets behandling 12.02.2014:
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 12.02.2014:
1. Folkevalgte i Ås kommune som fyller kravene for innmelding i pensjonsordning
skal fra 1.1.2014 opptjene sine pensjonsrettigheter tilsvarende pensjonsordning
for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (hybrid-ordningen).
2. En folkevalgt oppfyller innmeldingskravet til pensjonsordningen når hun/han har
en godtgjørelse som tilsvarer 1/3 av en full godtgjørelse.
3. Folkevalgte tilmeldes ordningen med tilsvarende egenandel (2 %).

K-6/14
Kommunal garanti Vinterbro ishall - korrigering
Formannskapets innstilling 29.01.2014:
Ås kommune garanterer med selvskyldnergaranti for spillemidler pålydende 10,8
mill. kr til Vinterbro AS som er søker av spillemidler.
Garantien gjelder i 20 år.
Kommunestyrets behandling 12.02.2014:
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 12.02.2014:
Ås kommune garanterer med selvskyldnergaranti for spillemidler pålydende 10,8
mill. kr til Vinterbro AS som er søker av spillemidler.
Garantien gjelder i 20 år.
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K-7/14
Vurdering av sammensetning av enkelte nemnder og utvalg Nyvalg
Formannskapets innstilling 29.01.2014:
Kommunestyret vedtar følgende nyvalg:
Takstnemnd
1.
2.
3.

Medlemmer
Håvard Steinsholt
Reidun Aalerud
Svend Kvarme

SV
H
Sp

1.
2.
3.

Varamedlemmer
Joar Solberg
Erling Rognli
Kjell-Ivar Brynildsen

A
V
A

Leder: Håvard Steinsholt
Overtakstnemnd
Medlemmer
Odd Vangen
Else Jorunn Vestby
Ivar Sæveraas
Ingunn Ramsfjell Taksdal
Bjørn Leivestad

Kontrollutvalget
Medlemmer
Einride Berg
Tone Holm Dagsvold
Trine Hvoslef-Eide
Håkon L. Henriksen
Olav Aardalsbakke
Leder: Håkon L. Henriksen
Nestleder: Einride Berg

Sp
A
V
SV
H
H

A
A
V
H
KrF

Personlige varamedlemmer
Ola Heir
Gerd Berntsen
Erling Berge
Jan Sjølli
Ola Nordal
Bjørn Bråte

Personlig varamedlemmer
Oddvar Kolstad
Bjørn Ole Alm
Marit Hauken
Turid Johnsen
Arve Skutlaberg

Sp
A
V
SV
A
A

A
A
A
H
KrF

Kommunestyrets behandling 12.02.2014:
Ordfører la frem følgende forslag etter innspill fra de aktuelle partiene:
Takstnemnd
1. Nestleder: Reidun Aalerud (H)
Overtakstnemnd
1. Nytt medlem Zara Mushtaq (H)
2. Leder: Odd Vangen (Sp)
3. Nestleder: Ingunn Ramsfjell Taksdal (SV)
4. Nestleder: Bjørn Leivestad (H)
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslag til takstnemnd ble enstemmig vedtatt.
Forslag til overtakstnemnd pkt. 1-2 ble enstemmig vedtatt.
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Forslag til overtakstnemnd pkt. 3 ble vedtatt 22-11 (7H, 4FrP) ved alternativ votering
til forslagets pkt. 4.
Kommunestyrets vedtak 12.02.2014:
Kommunestyret vedtar følgende nyvalg:
Takstnemnd
Medlemmer
1. Håvard Steinsholt
2. Reidun Aalerud
3. Svend Kvarme
Leder: Håvard Steinsholt
Nestleder: Reidun Aalerud

SV
H
Sp

Overtakstnemnd
Medlemmer
Odd Vangen
Sp
Else Jorunn Vestby
A
Ivar Sæveraas
V
Ingunn Ramsfjell Taksdal
SV
Zara Mushtaq
H
Bjørn Leivestad
H
Leder: Odd Vangen
Nestleder: Ingunn Ramsfjell Taksdal
Kontrollutvalget
Medlemmer
Einride Berg
Tone Holm Dagsvold
Trine Hvoslef-Eide
Håkon L. Henriksen
Olav Aardalsbakke
Leder: Håkon L. Henriksen
Nestleder: Einride Berg

A
A
V
H
KrF

Varamedlemmer
1. Joar Solberg
2. Erling Rognli
3. Kjell-Ivar Brynildsen

Personlige varamedlemmer
Ola Heir
Gerd Berntsen
Erling Berge
Jan Sjølli
Ola Nordal
Bjørn Bråte

Personlig varamedlemmer
Oddvar Kolstad
Bjørn Ole Alm
Marit Hauken
Turid Johnsen
Arve Skutlaberg

A
V
A

Sp
A
V
SV
A
A

A
A
A
H
KrF

K-8/14
Uttreden fra kommunale verv - Elin Haga Stabbetorp (Sp)
- Nyvalg
Formannskapets innstilling 29.01.2014:
Elin Haga Stabbetorp har trådt ut av sine kommunale verv pga. folkeregistrert flytting
fra kommunen.
1. Som nytt varamedlem i hovedutvalg for teknikk og miljø velges: ……………………
på plass nr. …..
2. Som nytt medlem i plankomiteen velges: ………………………
3. Som ny nestleder i plankomiteen velges: ………………………
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Konsekvenser for kommunestyret
Det foretas nytt valgoppgjør i kommunestyret slik:
Etter opprykk i vararekken for Senterpartiet blir Trygve Kvarme nytt varamedlem i
kommunestyret på plass nr. 6.
Kommunestyrets behandling 12.02.2014:
Senterpartiet fremmet forslag om at saken utsettes til neste møte.
Votering:
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 12.02.2014:
Saken utsettes til neste møte i kommunestyret 19.03.2014.

K-9/14
Lønnsvurdering - mindretallsanke
Formannskapets vedtak 29.01.2014, mindretallsanket til kommunestyret:
Rådmann Trine Christensen gis ny årslønn kr 925.000,-.
Virkningstidspunkt: 01.05.2013
Tilleggene er gitt i fht 100% stilling.
Ny lønnsvurdering foretas i løpet av 2014.
Formannskapet og rådmannen utvikler sammen klarere resultatkrav til rådmannen for
framtidige lønnsvurderinger.
Kommunestyrets behandling 12.02.2014:
Kommunestyret vedtok 29-4 (4FrP) å behandle saken for lukkede dører i henhold til
kommuneloven § 31 nr. 3.
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Virkning for politikere (pkt. 13 i kommunens reglementer) utsettes til de økonomiske
konsekvensene er behandlet i kommunestyret.
Votering:
Formannskapets vedtak ble enstemmig vedtatt.
FrPs tilleggsforslag ble nedstemt 30-3 (3FrP).
Kommunestyrets vedtak 12.02.2014:
Rådmann Trine Christensen gis ny årslønn kr 925.000,-.
Virkningstidspunkt: 01.05.2013
Tilleggene er gitt i fht 100% stilling.
Ny lønnsvurdering foretas i løpet av 2014.
Formannskapet og rådmannen utvikler sammen klarere resultatkrav til rådmannen for
framtidige lønnsvurderinger.
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K-10/14
R-283 – Reguleringsplan (detalj) for Nøstvedt deponi –planprogram
Rådmannens innstilling:
Rådmannen anbefaler at videre arbeid med planforslaget og konsekvensutredningen
sees i sammenheng med og eventuelt tilpasses Akershus fylkeskommunes regional
plan for masseforvaltning.
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 12.12.2013 - mindretallsanket:
HTM ber om at planprosessen fortsetter uten å avvente Akershus fylkeskommunes
regionale plan for masseforvaltning.
Vedtaket ble mindretallsanket av Høyre, FrP, Sp og MDG til behandling i
kommunestyret. Viser til Ås kommunes reglementer pkt. 10.2.2.3
Kommunestyrets behandling 12.02.2014:
Votering: Rådmannens innstilling ble vedtatt 22-11(10A, 1KrF) ved alternativ
votering mot hovedutvalgets vedtak som ble mindretallsanket.
Kommunestyrets vedtak 12.02.2014:
Kommunestyret anbefaler at videre arbeid med planforslaget og
konsekvensutredningen sees i sammenheng med og eventuelt tilpasses Akershus
fylkeskommunes regional plan for masseforvaltning.
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