
 

 

Ås kommune  

  

 

18/00017 
 

MØTEPROTOKOLL 
Formannskapet 

 
Møtetid: 02.05.2018 kl. 18.00 – 22.50 
Sted: Ås kulturhus, Lille sal 
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Ap:    Ola Nordal, Laila P. Nordsveen 
SV: Kristine Lien Skog 
H: Hilde Kristin Marås 
FrP: Arne Hillestad 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ap:    Johan Alnes og Ivar Ekanger 
H: Sverre Strand Teigen 
Sp: Odd Rønningen 
 
Forfall:  
MDG: Erik Wegge Bergvik 
V:  Jorunn Nakken 
H: Stein Ekhaugen 
Sp: Marianne Røed 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt,  
etatsjef for teknikk og miljø Nils Erik Pedersen, 
plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud, service- og kommunikasjonssjef Anne Eid 
og økonomisjef Emil Schmidt. 
 
Diverse merknader: 
Sakene 43 og 44/18 var sendt ut som tilleggssaker. Sakene ble behandlet i oppsatt 
rekkefølge med unntak av sak 42/18, som ble behandlet til slutt for lukkede dører 
med kun medlemmer til stede. 
 
Møteprotokoll godkjent 07.05.2018 
av ordfører Ola Nordal og Kristine Lien Skog. 
 
Underskrifter: 
 

_____________________             _____________________ 
 
 
  



Ås kommune 

  
Formannskapet 02.05.2018 Side 2 av 28 

  

Saksliste 

 Side 

Informasjon fra rådmann   4 

Informasjon fra ordfører og eventuelt  4 

Referatsaker  4 

Saker til behandling 

23/18 18/01265-1 Ås kommunes årsmelding 2017 5 

24/18 17/03490-3 Ås kommunes årsregnskap og årsberetning  2017 6 

25/18 18/01211-1 Omstillingsprosjektet på Moer sykehjem 7 

26/18 17/02998-7 Økonomiske beregninger ved etablering av 
døgnkontinuerlig legevakttilbud ved Follo 
lokalmedisinske senter (Follo LMS) for kommunene 
Frogn, Enebakk og Ås. 

7 

27/18 16/00135-21 Ås demenssenter. Sluttrapport 8 

28/18 17/01067-10 Voksnes rett til opplæring - organisering og tilbud 9 

29/18 17/01163-33 Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 til 
politisk behandling 

10 

30/18 18/01119-1 Ås kommunes reglementer - revidering 12 

31/18 17/02169-1 Revidering av Ås kommunes finansreglement 15 

32/18 18/00718-4 Regional plan for klima og energi i Akershus - 
høringsuttalelse fra Ås kommune 

15 

33/18 17/00525-39 Gnr 48 bnr 1 og 6 - Vestre Hogstvedt - Bilatkomstvei 
til gnr 48 bnr 4 (Tangen) - Søknad om dispensasjon 

18 

34/18 17/02027-9 Gnr 17 bnr 1 - Drøbakveien 181 - Fradeling av tun 
med bygningsmasse - Søknad om dispensasjon 

20 

35/18 17/03381-20 Gnr 12 bnr 4 - Myrerveien 169 - Næringsvirksomhet 
i landbruksbygg - Søknad om dispensasjon  

21 

36/18 14/01371-78 Søndre Follo Renseanlegg IKS - Oppfyllelse av 
rensekrav 

22 

37/18 18/00960-7 Fleridrettshall ved Ås videregående skole og Åsgård 
skole 

23 



Ås kommune 

  
Formannskapet 02.05.2018 Side 3 av 28 

  

38/18 17/02589-12 Utflytting av kommunale virksomheter lokalisert i 
Rådhusplassen 29. Endret løsning 

23 

39/18 18/01185-1 Uttreden av kommunale verv  
- Sofie Alm Nordsveen (Ap) - Nyvalg 

25 

40/18 18/00947-2 Søknad om permisjon fra kommunale verv 
- Wenche Berg (Ap) 

25 

41/18 18/00553-2 Uttreden av kommunale verv 
- Anne Hjørnegård Bjerke (Sp) - Nyvalg 

26 

42/18 18/01306-1 Årlig lønnsevaluering av rådmannen 27 

43/18 18/01216-1 Kunstinstallasjon som en del av SmakÅs2018 28 

44/18 15/02786-62 Tandbergløkkas tilhørighet etter 2020 
 

28 

    

 
  



Ås kommune 

  
Formannskapet 02.05.2018 Side 4 av 28 

  

Informasjon fra rådmann 

1. Omstillingsprosjektet – status og fremdrift. 
 

2. EPC-prosjekt (energibesparende tiltak) – status. 
 
3. Salg av Dyster Eldor – status. 

 
 

Informasjon fra ordfører og eventuelt 

1. Veterantjenestene – Follokommunene samarbeider om et felles arrangement på 
Oscarsborg 8. mai 2018 og om å støtte Veteranhuset i Drøbak. Ordfører har 
anvist regning på kr 8 000 for bidrag til Veteranhuset Camp Oscarsborg. 

 
2. Søndre Follo Renseanlegg IKS – Vestby kommunes innstilling om omvalg til 

styret.  

 

Referatsaker  

4/18 18/00022-5 Gnr 15 bnr 3 - Åsulvsvei 1 - Vedtak i klagesak om 
dispensasjon for deling av eiendom 

 
5/18 18/01099-1 Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og 

fylkestingsvalget 2019:  
mandag 9. september 2019 
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Saker til behandling  

F-23/18 
Ås kommunes årsmelding 2017 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 02.05.2018: 
1. Årsmelding med årsberetning 2017 tas til orientering. 
2. Administrasjonsutvalget viser til hovedutvalg for oppvekst og kulturs merknad 

vedrørende omfanget av spesialundervisning og støtter hovedutvalgets merknad. 
3. Administrasjonsutvalget  

 ønsker økt satsing på heltidsstillinger. 

 er tilfreds med utviklingen i antall lærlinger 

 er tilfreds med satsingen på redusert sykefravær, men dette er en utfordring. 
som må håndteres kontinuerlig. 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 25.04.2018: 

 Årsmelding med årsberetning 2017 tas til orientering.  

 HOK vil igjen peke på økningen i omfang av spesialundervisning ved skolene i 
Ås. Årsmeldingen peker på at spesialundervisning nå utgjør 20% av skolenes 
budsjetter, slik at risikoen øker for at spesialundervisningen kan medføre negative 
effekter for øvrige elever på skolene. HOK ber om at det legges fram en sak om 
hvordan disse utfordringene kan håndteres på en måte som gjør at 
spesialundervisningen i mindre grad kan føre til reduserte ressurser til ordinær 
undervisning. 

 
Eldrerådets innstilling 24.04.2018: 
Årsmelding med årsberetning 2017 tas til orientering. 
Eldrerådet er godt fornøyd med dokumentet og informasjonen. 
 
Innstilling fra HTM 26.04.2018, HHS 25.04.2018, råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 24.04.2018, ungdomsrådet 24.04.2018 og rådmannen: 
Årsmelding med årsberetning 2017 tas til orientering. 
 
 
 
Formannskapets behandling 02.05.2018: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
Årsmelding med årsberetning 2017 tas til orientering. 
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F-24/18 
Ås kommunes årsregnskap og årsberetning  2017 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Formannskapets behandling 02.05.2018: 
Følgende vedlegg ble publisert og sendt formannskapet 02.05.2018:  
3. Revisjonsberetning og 4. Kontrollutvalgets uttalelse. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
1. Årsregnskapet til Ås kommune 2017 godkjennes. 
2. Årets meravkastning på kapitalforvaltning, 5,57 mill. kr, avsettes til bufferfond 

25650130 Avkastning kapitalforvaltning. 
3. Årets resterende mindreforbruk på 10,68 mill.kr overføres generelt 

disposisjonsfond 25650000. 
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F-25/18 
Omstillingsprosjektet på Moer sykehjem 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 02.05.2018: 
1. Moer sykehjem ansetter inntil 10 nye årsverk helsefagarbeidere på variabel lønn. 

(Budsjett for korttidsfravær, - langtidsfravær/sykelønnsrefusjoner og deler av 
overtidsbudsjett.)  
 

Organisatorisk tilpasses stillingsstørrelsene så flest mulig av de ansatte i 
reduserte stillinger kan få heltidsstillinger.  

 

2. Moer sykehjem flytter ikke tidspunktet for middagsservering på nåværende 
tidspunkt.  
Administrasjonen bes om å komme tilbake med forslag til tiltak for å følge opp 
hovedutvalg for helse og sosials vedtak 23.08.2017 i HHS-sak 20/17.  

 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 25.04.2018: 
1. Moer sykehjem ansetter inntil 10 nye årsverk helsefagarbeidere på variabel lønn. 

(Budsjett for korttidsfravær, - langtidsfravær/sykelønnsrefusjoner og deler av 
overtidsbudsjett.)  
 

Organisatorisk tilpasses stillingsstørrelsene så flest mulig av de ansatte i 
reduserte stillinger kan få heltidsstillinger.  

 

2. Moer sykehjem flytter ikke tidspunktet for middagsservering på nåværende 
tidspunkt.  
HHS ber administrasjonen om å komme tilbake med forslag til tiltak for å følge 
opp HHS´ vedtak i sak nr. 20/2017.  

 
Rådmannens innstilling: 
1. Moer sykehjem ansetter inntil 10 nye årsverk helsefagarbeidere på variabel lønn. 

(Budsjett for korttidsfravær, - langtidsfravær/sykelønnsrefusjoner og deler av 
overtidsbudsjett.)  

 

2. Moer sykehjem flytter ikke tidspunktet for middagsservering på nåværende 
tidspunkt.  

 
Formannskapets behandling 02.05.2018: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende omforente fellesforslag: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 

Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig tiltrådt. 
 

Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
1. Moer sykehjem ansetter inntil 10 nye årsverk helsefagarbeidere. Kostnaden skal 

dekkes innenfor eksisterende budsjett inkl. refusjoner, og det skal etterstrebes å 
tilby 100 % stillinger enten ved at eksisterende personell får utvidet sine stillinger 
eller ved nyansettelser. 

2. Formannskapet ber om oversikt over hvilke konkrete tiltak er tatt i bruk for å få 
ned sykefraværet i enheten, som samarbeid med arbeidslivssenter og 
tilretteleggingstilskudd høsten 2019. 
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F-26/18 
Økonomiske beregninger ved etablering av døgnkontinuerlig 
legevakttilbud ved Follo lokalmedisinske senter (Follo LMS) for 
kommunene Frogn, Enebakk og Ås. 
 
Innstilling fra hovedutvalg for helse og sosial 25.04.2018 og rådmannen: 
Ås kommune slutter seg til de økonomiske beregninger som er beskrevet i saken og 
tar dette med inn i arbeidet med handlingsprogram med budsjett 2019 - 2022.  
 
Formannskapets behandling 02.05.2018: 
Ola Nordal (Ap) fremmet følgende endringsforslag til innstillingen: 
«slutter seg til» endres til «tar til etterretning». 
Nytt punkt: Formannskapet ber rådmannen arbeide aktivt med tjenestetilbudene i 
LMS.  
 
Votering: Innstillingen med Ap’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
1. Ås kommune tar til etterretning de økonomiske beregninger som er beskrevet i 

saken og tar dette med inn i arbeidet med handlingsprogram med budsjett 2019 - 
2022.  

2. Formannskapet ber rådmannen arbeide aktivt med tjenestetilbudene i LMS. 
 
 
 
 

F-27/18 
Ås demenssenter. Sluttrapport 
 
Innstilling fra plan- og byggekomiteen 25.04.2018 og rådmannen: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Formannskapets behandling 02.05.2018: 
Votering: Plan- og byggekomiteens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
Sluttrapport for Ås demenssenter godkjennes. 
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F-28/18 
Voksnes rett til opplæring - organisering og tilbud 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 02.05.2018: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Innstilling fra hovedutvalg for oppvekst og kultur 25.04.2018, råd for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne 24.04.2018 og rådmannen: 

 Fra skoleåret 2018/19 opphører kjøp av grunnskoleplasser i andre kommuner. 
Hele grunnskoleløpet for voksne tilbys ved Ås kommunale 
voksenopplæringssenter (Ås VO) fra høsten 2018.  

 Særskilt tilrettelagt opplæring (STO) i voksenopplæringen avslutter 
prosjektperioden juni 2018. Den midlertidige organisatoriske plasseringen av STO 
ved PPS, avvikles. STO føres tilbake til Ås VO. 

 Tilstandsrapport for 2017 med utviklingsmelding 2018 for Ås VO, tas til 
etterretning. 

 
Formannskapets behandling 02.05.2018: 
Sverre Strand Teigen (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes, og det utredes et alternativ hvor det etableres et IKS mellom Ås, 
Vestby og Frogn kommuner om voksenopplæring.  
 
Votering: 
H’s utsettelsesforslag ble nedstemt 7-2 (H). 
Administrasjonsutvalgets innstilling punkt 1 ble enstemmig tiltrådt, punkt 2 ble tiltrådt 
7-2 (H), 3 ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 

 Fra skoleåret 2018/19 opphører kjøp av grunnskoleplasser for voksne i andre 
kommuner. Hele grunnskoleløpet for voksne tilbys ved Ås kommunale 
voksenopplæringssenter (Ås VO) fra høsten 2018.  

 Særskilt tilrettelagt opplæring (STO) i voksenopplæringen avslutter 
prosjektperioden juni 2018. Den midlertidige organisatoriske plasseringen av STO 
ved PPS, avvikles. STO føres tilbake til Ås VO. 

 Tilstandsrapport for 2017 med utviklingsmelding 2018 for Ås VO, tas til 
etterretning.  
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F-29/18 
Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 til politisk 
behandling 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs (HTM) innstilling 26.04.2018: 
1. Sykkel og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 vedtas. 
2. Det utarbeides en tiltaksplan for sykling og gange som grunnlag for prioritering i 

kommunens handlingsprogram 2019-2022. 

 Prioriteringsrekkefølgen fjernes. 

 I tiltaksplanen gjøres nødvendig detaljering av trassevalg og andre avklaringer 
for nye tiltak. 

 For prioriteringer av tiltak vurderes også flere funksjoner. Eksempelvis som 
skoleveier, for turliv m.v.. 

 Siste setning i punkt 2.1 fjernes: 
«Statens vegvesens Håndbok V129 Universell utforming av veger og gater    
skal  brukes i planleggingen av nye utbedring av eksisterende gang- og 
sykkelanlegg». 

3. Funksjonen til andre viktige strekninger for gang- og sykkel sikres ved planlegging 
og i forbindelse med enkeltsaker: 
- «Rideveien» fra Grønslett vest til krysset Kongeveien/Syverudveien og videre 

mot NMBU (eksisterende adkomst mot Årungen og NMBU nord)  
- Sykkelvei fra NMBU til Nesset med manglende sikring på Årungveien i Frogn 

kommune på strekningen fra Horgen til rundkjøring E6 ved Froen mølle. 
- Framtidig trasse fra Herumveien vest gjennom Vollskogen om Voll til 

Brønnerud (sikrere skolevei) 
- Framtidig trasse for videreføring av gang- og sykkelvei fra Bestefars vei øst til 

Stenerudveien med tilkobling til Parallellen på høyde med Stenerudveien.  
- Eldorveien 
- Danskerud – Eldorveien (Kroerløypa) med avstikker til Bjørnebekk 
- Hogstvetveien sør forbi Tveter (korteste sykkelvei Ås-Vestby) 
- Herumveien sør til Rud pumpestasjon (Tømmerkastet) (med avstikker østover 

ved Rød), og videre framtidig trasse sørover forbi Fjellet til Børsumveien (Ås-
Vestby). 

- Libråtenveien – Oldtidsdveien mot Sjødal (alternativ sykkelrute mot nord) 
- Nebbaveien og kyststien nord til Oppegård grense (alternativ sykkelrute mot 

nord) 
- Veien Nordby kirke – Myråsdalen (alternativ sykkelrute mot nord) 
- Kongeveien Fra Verken nord gjennom Nøstvedtmarka til Haugbro (sykkelrute 

Nordby - Oppegård). 
- Sammenhengende vei- og stitrasse fra Solberg sør til Sneissletta ved Østre 

Holstad. 
 
Eldrerådets innstilling 24.04.2018: 
Eldrerådet slutter seg til rådmannens innstilling med følgende tillegg: 

 Varmekabler eller tilsvarende må installeres ved inngangspartiene ved 
omsorgsboliger og lignende der personer med begrenset bevegelighet bor.  

 Eldrerådet er bekymret for at eldre med begrenset bevegelighet blir utestengt fra 
Ås sentrum. Det bør legges til rette for matebusser. 
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Innstilling fra administrasjonsutvalget 02.05.2018, hovedutvalgene HHS og 
HOK 25.04.2018, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 24.04.2018, 
ungdomsrådet 24.04.2018 og rådmannen: 
1. Sykkel og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 vedtas.  
2. Det utarbeides en tiltaksplan for sykling og gange som grunnlag for prioritering i 

kommunens handlingsprogram 2019-2022. 
 
Formannskapets behandling 02.05.2018: 
Formannskapets drøftet seg frem til HTM’s innstilling med følgende endring: 
Det første kulepunktet i punkt 2 flyttes til punkt 1. 
 

Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig tiltrådt. 
 

Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
1. Sykkel og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 vedtas. 

 Prioriteringsrekkefølgen fjernes. 
2. Det utarbeides en tiltaksplan for sykling og gange som grunnlag for prioritering i 

kommunens handlingsprogram 2019-2022. 

 I tiltaksplanen gjøres nødvendig detaljering av trassevalg og andre avklaringer 
for nye tiltak. 

 For prioriteringer av tiltak vurderes også flere funksjoner. Eksempelvis som 
skoleveier, for turliv m.v.. 

 Siste setning i punkt 2.1 fjernes: 
«Statens vegvesens Håndbok V129 Universell utforming av veger og gater    
skal  brukes i planleggingen av nye utbedring av eksisterende gang- og 
sykkelanlegg». 

3. Funksjonen til andre viktige strekninger for gang- og sykkel sikres ved planlegging 
og i forbindelse med enkeltsaker: 
- «Rideveien» fra Grønslett vest til krysset Kongeveien/Syverudveien og videre 

mot NMBU (eksisterende adkomst mot Årungen og NMBU nord)  
- Sykkelvei fra NMBU til Nesset med manglende sikring på Årungveien i Frogn 

kommune på strekningen fra Horgen til rundkjøring E6 ved Froen mølle. 
- Framtidig trasse fra Herumveien vest gjennom Vollskogen om Voll til 

Brønnerud (sikrere skolevei) 
- Framtidig trasse for videreføring av gang- og sykkelvei fra Bestefars vei øst til 

Stenerudveien med tilkobling til Parallellen på høyde med Stenerudveien.  
- Eldorveien 

- Danskerud – Eldorveien (Kroerløypa) med avstikker til Bjørnebekk 
- Hogstvetveien sør forbi Tveter (korteste sykkelvei Ås-Vestby) 
- Herumveien sør til Rud pumpestasjon (Tømmerkastet) (med avstikker østover 

ved Rød), og videre framtidig trasse sørover forbi Fjellet til Børsumveien (Ås-
Vestby). 

- Libråtenveien – Oldtidsdveien mot Sjødal (alternativ sykkelrute mot nord) 
- Nebbaveien og kyststien nord til Oppegård grense (alternativ sykkelrute mot 

nord) 
- Veien Nordby kirke – Myråsdalen (alternativ sykkelrute mot nord) 
- Kongeveien Fra Verken nord gjennom Nøstvedtmarka til Haugbro (sykkelrute 

Nordby - Oppegård). 
- Sammenhengende vei- og stitrasse fra Solberg sør til Sneissletta ved Østre 

Holstad. 
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F-30/18 
Ås kommunes reglementer - revidering 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 02.05.2018: 
Administrasjonsutvalget drøftet reglementene.  
Forhandlingsutvalget opprettholdes. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 26.04.2018: 
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1 datert 11.04.2018, 
innstilles med følgende endringer: 

1. Alle forekomster av VEG rettes til VEI. 

2. Pkt 7.3.1. På ny linje under reguleringssaker tilføyes: Alle kommunale saker 
etter Plan- og bygningsloven som ikke tilligger Formannskapet.  

3. Pkt 7.3.3. KAN fjernes i avsnitt to. 

4. Pkt 7.6.1. Klima og miljøutvalgets rett til å uttale seg bl.a. om reguleringssaker 
organiseres slik at det ikke forsinker behandlingen av plansaker.   

5. Pkt 7.6.1. Friluftsaker flyttes ned til uttalelsespunktet. 

6. Pkt 10.1.13. «tas opp til avstemning» endres til «tas opp til 
behandling/diskusjon». 

_____ 
 
SV’s forslag følger saken: 
Nytt punkt 7.6 Hovedutvalg for Klima- og miljø og næring  
7.6.1 Utvalgets oppgaver og ansvar  
Utvalget består av 9 medlemmer.  
Hovedutvalget har det politiske ansvaret for følgende områder:  
• Klima- og miljøoppgaver  
• Blågrønn faktor og langsiktig grønn grense 
• Avfallshåndtering 
• Landbrukssaker, herunder jord- og skogbruk 
• Næringsutvikling 
• Kulturlandskap og kulturminner 
• Friluftsliv og idrett 
• Vannforvaltning 
Utvalget skal ha ansvar for:  
• Planer og planprosesser direkte relatert til utvalgets ansvarsområder 
• Langsiktig grønn grense 
• Handlingsplan for klima og energi, herunder klimatilpasning  
• Plan og tiltak for naturmangfold og forurensning  
• Sykkel- og gåstrategi med tiltaksplan 
• Påse at blågrønn faktor blir fulgt opp.  
• Oppfølging av lovverk og kommunale tilskudd på landbruksområdet 
• Oppgaven som kontrollorgan i henhold til miljølovverk 
• Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv (Revideres årlig)  
• Forvaltningsplan for statlige sikrede friluftsområder  
• Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø  
• Næringssatsing og tiltak for det grønne skifte, herunder samarbeid med NMBU 

på næringsområdet 
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7.6.2 Utvalgets generelle myndighet  
Med hjemmel i kommunelovens § 10 nr. 2 delegeres utvalget avgjørelsesmyndighet i 
enkeltsaker. 
 
Plan- og byggekomiteens innstilling 25.04.2018: 
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1 datert 11.04.2018, 
vedtas. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 25.04.2018: 
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1 datert 11.04.2018, tas 
til orientering. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 25.04.2018: 
Utvalget har hatt en foreløpig drøfting av reglementet. 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 24.04.2018: 
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1 datert 11.04.2018, 
vedtas med følgende endring: 
 
Under avsnitt 7.10 oppgaver og ansvar, s.30 endres kulepunkt 1 slik:  
«Tiltak med funksjonshemmede som spesiell målgruppe» endres til 
«Universell utforming og tiltak vedrørende tilgjengelighet for funksjonshemmede.»  
 
Eldrerådets innstilling 24.04.2018: 
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1 datert 11.04.2018, 
vedtas med følgende endring: 
 
Punkt 7.8 Eldrerådet, om hva eldrerådets årsmelding skal inneholde.  
Nest siste kulepunkt endres slik at det lyder: 
«Oversikt over saker som rådet har behandlet.» 
 
Ungdomsrådets innstilling 24.04.2018:  
Ungdomsrådet støtter innstillingen med følgende korrigering av tekst i kapittel 
10.2.1.9 i henhold til K-sak 45/17: 
 
Ungdomsrådet skal ha 7 medlemmer og ha følgende sammensetning: 
-1 representant fra elevrådet ved Ås ungdomsskole. 
-1 representant fra elevrådet ved Nordbytun ungdomsskole. 
-1 representant fra elevrådet ved Ås videregående skole. Personen må være bosatt i 
Ås kommune. 
-4 ungdommer som representerer lag og foreninger, ungdomshusene, uorganisert 
ungdom og/eller andre (frie plasser). 
 
Rådet velger selv leder og nestleder. Hovedutvalg for oppvekst og kultur oppnevner 
blant de søkende representanter til de 4 frie plassene. Dersom det er mer enn 4 
søkere, kan Hovedutvalget velge at inntil 2 av de som ikke får fast plass, skal være 
vararepresentanter. Representanter som har sittet i ett år i ungdomsrådet gis 
fortrinnsrett til de frie plassene. Hovedutvalget oppnevner i tillegg en av sine faste 
medlemmer til å være politisk representant for Ungdomsrådet som blir rådets 
kontaktledning til det politiske miljøet. Vedkommende har tale- og forslagsrett. 
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Ordførers innstilling på vegne av ad hoc utvalg for revidering av reglementene: 
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1 datert 11.04.2018, 
vedtas. 
 
 
Formannskapets behandling 02.05.2018: 
Kontrollutvalgets vedtak/uttalelse ble sendt 02.05.2018 og publisert som vedlegg 3.  
 
Formannskapet drøftet seg frem til følgende forslag:  
Tilsvarer formannskapets vedtak.  
 
Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 02.05.2018: 
Saken behandles to ganger i formannskapet. 
Reglementet ble drøftet, behandlingen fortsetter på neste møte.  
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F-31/18 
Revidering av Ås kommunes finansreglement 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Rådmannens forslag til finans- og gjeldsreglement av 11.4.2018 vedtas med 

virkning fra 15.5.2018.  
2. Ås kommune skal stille strenge krav til sosiale forhold, etikk og miljø ved 

plassering av kapital. Alle finansielle plasseringer skal derfor følge retningslinjer 
for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland. 

3. Månedlig rapportering til kommunestyret av finansporteføljen endres til tertialvis 
rapportering. 

4. Gjennomsnittlig kredittkvalitet i en obligasjonsportefølje skal minimum være på 
BBB-, tilsvarende definisjonen «Investment grade», solide industriselskaper, i 
finansmarkedet. 

5. 10% av porteføljen kan plasseres i High Yield rentefond med gjennomsnittlig 
kredittkvalitet B- eller bedre.  

6. Øvre ramme for andel lån med fast rente økes fra 30%  til 40% av total 
gjeldsportefølje. 

7. Det omdisponeres 30 mill. kr fra kommunens disposisjonsfond til ubundet 
investeringsfond. 

8. Finans- og gjeldsreglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser 
kommunestyret har vedtatt. 

 
Formannskapets behandling 02.05.2018: 
Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet følgende forslag: 
Punkt 6 i innstillingen utgår. 
 
Votering: 
Punktene 1-5 ble enstemmig tiltrådt. 
Ap’s forslag ble tiltrådt 6-3 (FrP, SV, Sp). 
Punktene 7 og 8 ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
1. Rådmannens forslag til finans- og gjeldsreglement av 11.4.2018 vedtas med 

virkning fra 15.5.2018.  
2. Ås kommune skal stille strenge krav til sosiale forhold, etikk og miljø ved 

plassering av kapital. Alle finansielle plasseringer skal derfor følge retningslinjer 
for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland. 

3. Månedlig rapportering til kommunestyret av finansporteføljen endres til tertialvis 
rapportering. 

4. Gjennomsnittlig kredittkvalitet i en obligasjonsportefølje skal minimum være på 
BBB-, tilsvarende definisjonen «Investment grade», solide industriselskaper, i 
finansmarkedet. 

5. 10% av porteføljen kan plasseres i High Yield rentefond med gjennomsnittlig 
kredittkvalitet B- eller bedre.  

6. Det omdisponeres 30 mill. kr fra kommunens disposisjonsfond til ubundet 
investeringsfond. 

7. Finans- og gjeldsreglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser 
kommunestyret har vedtatt. 
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F-32/18 
Regional plan for klima og energi i Akershus  
- høringsuttalelse fra Ås kommune 
 
Innstilling fra hovedutvalg for teknikk og miljø 26.04.2018 og rådmannen: 
Følgende uttalelse til forslag til Regional plan for klima og energi med tilhørende 
handlingsprogram, oversendes til Akershus fylkeskommune.  
 
Ås kommune slutter seg til høringsuttalelsen fra Follorådet, datert 13.04.2018, med 
noen lokale justeringer: 
 
1. Ås kommune slutter seg til hovedtrekkene i høringsutkastet til Regional plan for 

klima og energi i Akershus (RP-KE) datert 6.2.2018, med tilhørende 
handlingsprogram for perioden 2019-2022. 

 
2. Planens målsettinger, innsatsområder og handlingsprogram med tiltak legges til 

grunn for Ås kommunes handlingsplan for klima og energi.  
 
3. Planen bør være tydeligere på hvor i fylket utslippene genereres, hvordan 

kommunene kan bruke planen som grunnlag for lokale klima- og energiplaner, og 
hvordan kommunene kan bidra til at fylket som helhet når målene planen setter. 
 

4. Planen bør ha enda større fokus på å utvikle gode indikatorer, da gode og enkle 
verktøy for oppfølging og rapportering er avgjørende for kommunenes mulighet til 
å følge opp klimaarbeidet i regionen, og for å bygge opp felles statistikk på 
området. Planen bør også være tydeligere på hvilke indikatorer det anbefales at 
kommunene rapporterer på.  
 

5. RP-KE bør ha en tydeligere avgrensning mot Regional plan for areal og transport 
(RP-ATP). Tema i RP-ATP som er viktige for å få ned utslipp fra 
transportsektoren bør også omtales med mål i RP-KE, og gjenspeiles i 
handlingsprogrammet. RP-KE bør være et grunnlag for neste rullering av RP-ATP 
for tema som er viktige for å nå utslippsreduksjonsmålene.  
 

6. Miljøfond Akershus bør økes for å muliggjøre gjennomføring av foreslåtte tiltak og 
for å nå målene i planen.  

 
Formannskapets behandling 02.05.2018: 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet forslag om følgende tilleggspunkt: 
Ås kommune etterlyser temaet klimatilpasning i planen. 
 
Votering: Rådmannens innstilling med SV’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets vedtak 02.05.2018: 
Følgende uttalelse til forslag til Regional plan for klima og energi med tilhørende 
handlingsprogram, oversendes til Akershus fylkeskommune.  
 
Ås kommune slutter seg til høringsuttalelsen fra Follorådet, datert 13.04.2018, med 
noen lokale justeringer: 
 
1. Ås kommune slutter seg til hovedtrekkene i høringsutkastet til Regional plan for 

klima og energi i Akershus (RP-KE) datert 6.2.2018, med tilhørende 
handlingsprogram for perioden 2019-2022. 

 
2. Planens målsettinger, innsatsområder og handlingsprogram med tiltak legges til 

grunn for Ås kommunes handlingsplan for klima og energi.  
 
3. Planen bør være tydeligere på hvor i fylket utslippene genereres, hvordan 

kommunene kan bruke planen som grunnlag for lokale klima- og energiplaner, og 
hvordan kommunene kan bidra til at fylket som helhet når målene planen setter. 
 

4. Planen bør ha enda større fokus på å utvikle gode indikatorer, da gode og enkle 
verktøy for oppfølging og rapportering er avgjørende for kommunenes mulighet til 
å følge opp klimaarbeidet i regionen, og for å bygge opp felles statistikk på 
området. Planen bør også være tydeligere på hvilke indikatorer det anbefales at 
kommunene rapporterer på.  
 

5. RP-KE bør ha en tydeligere avgrensning mot Regional plan for areal og transport 
(RP-ATP). Tema i RP-ATP som er viktige for å få ned utslipp fra 
transportsektoren bør også omtales med mål i RP-KE, og gjenspeiles i 
handlingsprogrammet. RP-KE bør være et grunnlag for neste rullering av RP-ATP 
for tema som er viktige for å nå utslippsreduksjonsmålene.  
 

6. Miljøfond Akershus bør økes for å muliggjøre gjennomføring av foreslåtte tiltak og 
for å nå målene i planen.  

 
7. Ås kommune etterlyser temaet klimatilpasning i planen. 
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F-33/18 
Gnr 48 bnr 1 og 6 - Vestre Hogstvedt  
- Bilatkomstvei til gnr 48 bnr 4 (Tangen) - Søknad om dispensasjon 
 
Innstilling fra hovedutvalg for teknikk og miljø 26.04.2018 og rådmannen: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår Formannskapet søknad 
om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og LNF-A-formålet for etablering av 
bilatkomstvei via gnr./bnr. 48/1,6 til gnr./bnr. 48/4 (Tangen). Begrunnelse 
fremkommer av saksutredningen.   
 
Med hjemmel i pbl § 11-6 (rettsvirkning av kommuneplanens arealdel) jf. 
kommuneplanens arealdel § 23, pkt. 23.2 første ledd avslås søknad om tillatelse til 
etablering av bilatkomstvei som omsøkt. Begrunnelse fremkommer av 
saksutredningen.  
 

Formannskapets behandling 02.05.2018: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet forslag om rådmannens alternative innstilling 2: 
Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 

Votering: 
H’s forslag ble vedtatt 5-4 (3Ap og SV) 
 
Formannskapets vedtak 02.05.2018: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 innvilger Formannskapet søknad 
om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og LNF-A-formålet for etablering av 
atkomstvei via gnr./bnr. 48/6 til gnr./bnr. 48/4 Tangen på følgende vilkår  
jf. pbl. § 19-2. 
 

1. Tiltaket knyttes utelukkende til fremtidig bosetting på Tangen og tillates 
derfor ikke igangsatt før en konkret byggesak på Tangen er endelig 
avgjort.  
 

2. Det må innhentes en faglig vurdering av hvorvidt veien og fremtidig 
byggetiltak på Tangen vil medføre negative virkninger på truede arter i 
området.  
 

3. Det forutsettes at eksisterende bygning skal restaureres fremfor å 
erstattes av en ny bolig. 
3.1. Sammen med søknad om dispensasjon for bolig på Tangen skal 

det derfor vedlegges en tilstandsvurdering av bygningen på 
Tangen som redegjør for hvorvidt rehabilitering av bygget faktisk 
er gjennomførbart. Detaljprosjektering ut over dette kan avventes 
til det eventuelt innvilges dispensasjon. 

3.2. Det må opplyses om det planlegges flere boenheter på Tangen 
og hvilke andre bygninger knyttet til heste- og hundehold som vil 
bli aktuelt på tomta. Dispensasjonssøknaden må suppleres med 
et enkelt situasjonskart som viser bolig på Tangen, samt forslag 
til plassering av bygninger knyttet til hest/hundehold.» 

3.3. Ved eventuell senere detaljprosjektering skal kulturminner av 
eldre og nyere tid hensyntas. 
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Begrunnelse for vedtaket jf. pbl. § 19-2:  
Formannskapet finner at dispensasjon i denne saken ikke vil medføre at hensynene 
bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt fordi:  

 Fylkesmannen har gitt omdisponeringstillatelse etter jordlovens § 9 andre 
ledd. 

 Områdets LNF-A status endres ikke. 

 Hensynet bak LNF-A-formålet er først og fremst å forhindre at verdifulle 
landbruk og skogsarealer blir nedbygd. De ca 600 m2 dyrket mark som går 
tapt kan ikke være avgjørende. 

 Veien vil også fungere som landbruksvei og muliggjøre uttak av tømmer. 

 Tiltaket kommer ifølge AFK ikke i konflikt med fredede gravminner.  

 Omsøkt vei vil ikke berøre registrerte forekomster i naturbase eller truede 
dyrearter. 

 
Formannskapet mener at følgende fordeler vurderes for å veie tyngre enn ulempene 
etter en samlet vurdering:  

 Jordskifteretten har konkludert med at veien vil «være klart mer til gagn enn 
skade» og at påregnelig trafikk til én bolig med tilhørende enkel landbruksdrift 
som hest eller hundehold gir beskjeden skade for gnr. 48 bnr. 1,6.» 

 Jordskifteretten har videre bemerket at «inngrepene som må gjøres i gnr. 48 
bnr. 6 er marginale og medfører ikke skade som etter rettens syn er større enn 
nytten for bnr. 4» 

 Det må videre veie tungt at Ås kommune i HTM-vedtak av 22/8-2013, i tråd 
med administrasjonens innstilling, har uttalt at: «Kommunen stiller seg positiv 
til at Gnr 48 Bnr 4 «Tangen» restaureres som småbruk med ett bolighus. 
Endelig avklaring gis gjennom behandling av formell søknad. Før søknad kan 
godkjennes må det være avklart at tilfredsstillende veiadkomst kan 
etableres.»» 

 Statens Vegvesen har ingen merknader etablering av atkomstvei via gnr./bnr. 
48/1,6 til Tangen på gnr./bnr. 48/4. 

 Veien vil i liten grad komme i konflikt med etablert tråkkede turstier i området.  

 En vei inn i området vil senke terskelen for allmenhetens ferdsel i området, og 
vil åpne Hogstvetmarka for økt friluftsbruk. Særlig muligheten for å kunne 
sykle inn på denne veien og videre ut østover på landbruksvei tillatt anlagt på 
eiendommen Vestre Bråthe vil være verdifull. 

 
Dersom dispensasjon innvilges for ny bosetting på Tangen gis rådmannen delegert 
fullmakt til å behandle søknad om dispensasjon fra avstandskravet i pbl. § 29-4 for 
veien. Rådmannen gis også delegert fullmakt til å behandle selve byggesaken for vei 
og bolig etter pbl. § 20-1.   
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F-34/18 
Gnr 17 bnr 1 - Drøbakveien 181 - Fradeling av tun med 
bygningsmasse - Søknad om dispensasjon 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 26.04.2018: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 innvilger Formannskapet 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og LNF-A-formålet for fradeling av 
tunareal med bygningsmasse på gnr 17 bnr 1, Østre Haug på følgende vilkår: 
 

1. Resterende landbruksarealer skal sammenføyes med eiendommen gnr./bnr. 
16/1, Haug Nordre og skal driftes videre i tråd med arealformålet LNF-A.  

2. Søknad om sammenføyning med gnr./bnr. 16/1 skal ettersendes før 
fradelingen kan sluttbehandles etter pbl. § 20-1 jf. § 26-1. 

3. Ekstra avkjørsel til gnr./bnr. 17/1 med port må stenges fysisk. Kun avkjørselen 
som er nærmest Korsegården brannstasjon skal brukes og den må 
tilfredsstille krav til frisikt i vegnormalene, følgelig 4 x 145 meter. Kart som 
viser stengt avkjørsel må sendes kommunen før fradelingen kan 
sluttbehandles.  

4. Tunarealet på ca. 9 daa vil fortsatt være disponert til LNF-A-formål, med de 
begrensninger dette medfører mht. utbygging. 

5. Dersom fradelingen av tunet skulle utløse behov for tiltak i grunnen som kan 
komme i berøring med de automatisk fredete kulturminnene eller deres 
sikringssoner må det tas kontakt med Akershus fylkeskommune i forkant. 

 
Rådmannen gis delegert fullmakt til å behandle selve fradelingen og 
sammenføyningen etter pbl. § 20-1 jf. § 26-1. 
 
Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 innvilger Formannskapet 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og LNF-A-formålet for fradeling av 
tunareal med bygningsmasse på gnr 17 bnr 1, Østre Haug på følgende vilkår: 
 

1. Resterende landbruksarealer skal sammenføyes med eiendommen gnr./bnr. 
16/1, Haug Nordre og skal driftes videre i tråd med arealformålet LNF-A.  

2. Søknad om sammenføyning med gnr./bnr. 16/1 skal ettersendes før 
fradelingen kan sluttbehandles etter pbl. § 20-1 jf. § 26-1. 

3. Ekstra avkjørsel til gnr./bnr. 17/1 med port må stenges fysisk. Kun avkjørselen 
som er nærmest Korsegården og brannstasjonen skal brukes og den må 
tilfredsstille krav til frisikt i vegnormalene, følgelig 4 x 145 meter. Kart som 
viser stengt avkjørsel må sendes kommunen før fradelingen kan 
sluttbehandles.  

4. Tunarealet på ca. 9 daa vil fortsatt være disponert til LNF-A-formål, med de 
begrensninger dette medfører mht. utbygging. 

5. Dersom fradelingen av tunet skulle utløse behov for tiltak i grunnen som kan 
komme i berøring med de automatisk fredete kulturminnene eller deres 
sikringssoner må det tas kontakt med Akershus fylkeskommune i forkant. 

 
Rådmannen gis delegert fullmakt til å behandle selve fradelingen og 
sammenføyningen etter pbl. § 20-1 jf. § 26-1. 
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Formannskapets behandling 02.05.2018: 
Formannskapet drøftet seg frem til følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. Spørsmål om konsesjon avklares.  
 
Merknad: Saken går kun til formannskapet neste gang. 
 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 02.05.2018: 
Saken utsettes. Spørsmål om konsesjon avklares.  
 
 
 
 

F-35/18 
Gnr 12 bnr 4 - Myrerveien 169 - Næringsvirksomhet i landbruksbygg 
- Søknad om dispensasjon  
 
Innstilling fra hovedutvalg for teknikk og miljø 26.04.2018 og rådmannen: 
Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Formannskapets behandling 02.05.2018: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 02.05.2018: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-3 innvilger Formannskapet 
midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og LNF-A-formålet. 
Dispensasjon innvilges på ubestemt tid for bruksendring fra landbruksbygg til 
lager/monteringshall. Ved opphør til dette formål skal bygget tilbakeføres iht. 
opprinnelig tegningsgrunnlag for landbruksbygning.  
 
Kommunen forbeholder seg retten til å oppheve dispensasjonen dersom lager- og 
monteringshallen i fremtiden skulle medfører vesentlige ulemper for omgivelsene.  
 
Rådmannen gis delegert fullmakt til å behandle selve byggesøknaden etter  
pbl. § 20-1 når den mottas. Saken må avklares med arbeidstilsynet. 
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F-36/18 
Søndre Follo Renseanlegg IKS - Oppfyllelse av rensekrav 
 
Innstilling fra hovedutvalg for teknikk og miljø 26.04.2018 og rådmannen: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 

 
Formannskapets behandling 02.05.2018: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
1. Kommunestyret er kjent med at tilført mengde avløpsvann er i ferd med å overgå 

rensekapasiteten på Søndre Follo Renseanlegg og at det er behov for å treffe 
umiddelbare tiltak for å overholde lov og forskrift. 

2. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til gjennom representantskapet å pålegge 
selskapet å gjennomføre nødvendige og hensiktsmessige tiltak for å imøtekomme 
fylkesmannens krav. I første omgang bør dette være å etablere et ekstra 
sedimenteringsbasseng og på sikt ferdigstille et nytt renseanlegg. Løsningen 
forutsetter at selskapet får innvilget videre dispensasjon fra sekundærrensekravet 
fra fylkesmannen. 

3. Selskapsavtalen for Søndre Follo Renseanlegg, punkt 11.1 endres til: Selskapets 
låneramme settes til kr. 100 millioner. Selskapet kan bare ta opp lån til 
kapitalformål eller konvertering av gammel gjeld. 
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F-37/18 
Fleridrettshall ved Ås videregående skole og Åsgård skole 
 
Plan- og byggekomiteens innstilling 25.04.2018: 
1. Ås kommune inngår samarbeid med Akershus fylkeskommune om etablering av 

en ny fleridrettshall ved Ås videregående skole.  
2. Samarbeidsprosjektet forutsetter at det etableres en fleridrettshall med spilleflate 

25x45m, med tribunekapasitet for ca. 370 besøkende, og med lavkarbonbetong.  
3. Det bygges en fleridrettshall ved Åsgård skole med spilleflate 25x45m. Det søkes 

innarbeidet noe tilskuerkapasitet. Mobile uttrekkstribuner i tillegg vil gjøre hallen 
egnet for annen kulturvirksomhet.  

4. Investeringsbudsjettet tilføres kr 40,4mill. i budsjettregulering 1.tertial.   
5. Plan- og byggekomiteen anmoder Akershus fylkeskommune om å utrede 

konsekvenser ved bruk av solcellepaneler.  
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune inngår samarbeid med Akershus fylkeskommune om etablering av 

en ny fleridrettshall ved Ås videregående skole. 
2. Samarbeidsprosjektet forutsetter at det etableres en fleridrettshall med spilleflate 

25x45m, uten tribuner og med lavkarbonbetong. 
3. Det etableres en fleridrettshall ved Åsgård skole med spilleflate 25x45m. Hallen 

skal kunne benyttes til kulturarrangement og det må etableres tribuner. 
Tribunekapasitet kan imidlertid løses med mobile uttrekkstribuner. Disse vil ikke 
vil være tilgjengelig ved full utnyttelse av spilleflaten. 

4. Investeringsbudsjettet tilføres kr. 33 mill. i budsjettregulering 1. tertial. 
 
Formannskapets behandling 02.05.2018: 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag som alternativ til punkt 5 i plan- og 
byggekomiteens innstilling: 
Ås kommune anmoder Akershus fylkeskommune om å utrede konsekvenser av 
alternative energikilder til belysning og oppvarming.   
 
Votering: 
Plan- og byggekomiteens innstilling med SV’s omformulering av punkt 5, ble tiltrådt 
6-3 (2Ap, Sp) ved alternativ votering mot rådmannens innstilling. 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
1. Ås kommune inngår samarbeid med Akershus fylkeskommune om etablering av 

en ny fleridrettshall ved Ås videregående skole.  
2. Samarbeidsprosjektet forutsetter at det etableres en fleridrettshall med spilleflate 

25x45m, med tribunekapasitet for ca. 370 besøkende, og med lavkarbonbetong.  
3. Det bygges en fleridrettshall ved Åsgård skole med spilleflate 25x45m. Det søkes 

innarbeidet noe tilskuerkapasitet. Mobile uttrekkstribuner i tillegg vil gjøre hallen 
egnet for annen kulturvirksomhet.  

4. Investeringsbudsjettet tilføres kr 40,4mill. i budsjettregulering 1.tertial.   
5. Ås kommune anmoder Akershus fylkeskommune om å utrede konsekvenser av 

alternative energikilder til belysning og oppvarming.  
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F-38/18 
Utflytting av kommunale virksomheter lokalisert i  
Rådhusplassen 29. Endret løsning 
 
Plan- og byggekomiteens innstilling 25.04.2018: 
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. 

 
Innstilling fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 24.04.2018 og 
rådmannen: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Formannskapets behandling 02.05.2018: 
Votering: Rådmannens innstilling ble tiltrådt 6-3 (2H og FrP). 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
1. Det etableres et nytt modulbygg på hangartomta i Brekkeveien 10. Bygget 

plasseres fortrinnsvis så langt sør på tomta som mulig. Søknad om dispensasjon 
fra reguleringsformålet behandles på ordinær måte. 

2. Dagsenteret flyttes fra Moerveien 10 til administrasjonsbygget på Bjørnebekk. 
3. Rådmannen får fullmakt til å plassere berørte enheter i modulen og Tannklinikken 

ut i fra en best mulig utnyttelse av bygningsmassen og den enkelte enhets 
tjenesteproduksjon. Følgende enheter blir berørt i første omgang: Ås 
helsestasjon, Helsestasjon for ungdom, Familieteamet, PPS, Stab Oppvekst og 
kultur, Økonomi og Organisasjon & personal.  

4. Eksisterende hangarbygg rives og virksomheten som i dag er i hangaren flyttes til 
nytt lagerbygg på Bjørnebekk. 

5. Modulbygget kan kjøpes dersom det viser seg å være det økonomisk sett  mest 
fordelaktige alternativet.  

6. Eventuelt behov for tilleggsfinansiering etter anbudskonkurranse fremmes i 
forbindelse med 1. tertial reguleringen. 
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F-39/18 
Uttreden av kommunale verv - Sofie Alm Nordsveen (Ap) 
- Nyvalg 
 
Ordførers innstilling: 
Sofie Alm Nordsveen (Ap) har trådt ut av sine kommunale verv på grunn av 
folkeregistrert flytting fra kommunen. 
1. Som nytt varamedlem i formannskapet på plass nr. 7 velges: 
2. Som nytt medlem av hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) på plass nr. 2 på 

felles liste Ap, MDG, SV, V og Rødt, velges: 
3. Som nytt varamedlem av HOK på plass nr.6 (vakant etter K-sak 88/16): 
4. Eventuelt hvis et av varamedlemmene i HOK velges som medlem;  

Som nytt varamedlem på plass nr. .. velges:  
 
Konsekvenser for kommunestyret: 
Det foretas nytt valgoppgjør for Arbeiderpartiet (Ap) i kommunestyret slik: 
Bonsak Hammeraas blir nytt fast medlem på plass nr. 10. 
Rolf Berntsen blir nytt varamedlem på plass nr. 13 etter opprykk. 
 
Formannskapets behandling 02.05.2018: 
Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet følgende forslag til innstillingens punkt 
1: …….. (navn fremmes i kommunestyret) 
2: Marit Hauken 
3: Shangquan Chen 
4: på plass nr. 6 velges Grazyna Englund 
 
Votering: 
Ordførers innstilling med Ap’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
Sofie Alm Nordsveen (Ap) har trådt ut av sine kommunale verv på grunn av 
folkeregistrert flytting fra kommunen. 
 
1. Som nytt varamedlem i formannskapet på plass nr. 7 velges: ….. 

 
2. Som nytt medlem av hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) på plass nr. 2 på 

felles liste Ap, MDG, SV, V og Rødt, velges: Marit Hauken 
 
3. Som nytt varamedlem av HOK på plass nr.6 (vakant etter K-sak 88/16): 

Shangquan Chen 
 
4. Som nytt varamedlem på plass nr. 6 velges: Grazyna Englund. 

 
Konsekvenser for kommunestyret: 
Det foretas nytt valgoppgjør for Arbeiderpartiet (Ap) i kommunestyret slik: 
Bonsak Hammeraas blir nytt fast medlem på plass nr. 10. 
Rolf Berntsen blir nytt varamedlem på plass nr. 13 etter opprykk. 
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F-40/18 
Søknad om permisjon fra kommunale verv - Wenche Berg (Ap) 
 
Ordførers innstilling: 
Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Formannskapets behandling 02.05.2018: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 02.05.2018: 
Wenche Berg (Ap) innvilges permisjon fra sine verv i kommunestyret, formannskapet 
og hovedutvalg for helse og sosial til og med 30.09.2018. 
 
 

 
 
F-41/18 
Uttreden av kommunale verv - Anne Hjørnegård Bjerke (Sp)  
- Nyvalg 
 
Ordførers innstilling: 
Anne Hjørnegård Bjerke (Sp) har trådt ut av sine kommunale verv på grunn av 
folkeregistrert flytting fra kommunen. 
1. Som nytt varamedlem i formannskapet på plass nr. 1 på fellesliste Sp og KrF 

velges: 
2. Som nytt varamedlem i administrasjonsutvalget på plass nr. 3 på fellesliste Sp og 

KrF velges: 
3. Som nytt medlem av hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) på fellesliste Sp 

og KrF velges: 
4. Eventuelt hvis et varamedlem i HOK velges som medlem; 

Som nytt varamedlem av HOK på plass nr. ….. på fellesliste Sp og KrF velges: 
 
Konsekvenser for kommunestyret: 
Det foretas nytt valgoppgjør for Senterpartiet (Sp) i kommunestyret slik: 
Svend Trygve Kvarme blir nytt fast medlem på plass nr. 4 etter opprykk. 
Janne-Christine Fossum blir nytt varamedlem på plass nr. 7 etter opprykk. 
 
Formannskapets behandling 02.05.2018: 
Odd Rønningen (Sp) fremmet følgende forslag til innstillingens punkt 
1: Odd Vangen (Sp). For at han skal være valgbar foreslås følgende endringer i 
 overtakstnemnden (klagenemnd for eiendomsskatt):  
 Odd Vangen fritas som medlem og leder.  
 Som nytt medlem av overtakstnemnden velges Gunnar Tangvald (Sp).  
 Som ny leder velges nåværende nestleder Ingunn Taksdal (SV).   
 Som ny nestleder velges………….. 
2: Odd Vangen. 
3: Marit Austreng (Sp). 
4: Arne Ellingsberg (Sp) nr. 2 etter opprykk. 
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Votering: Ordførers innstilling med Sp’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
Anne Hjørnegård Bjerke (Sp) har trådt ut av sine kommunale verv på grunn av 
folkeregistrert flytting fra kommunen. 
 
1. Som nytt varamedlem i formannskapet på plass nr. 1 på fellesliste Sp og KrF 

velges: Odd Vangen (Sp). 
 
Følgende endringer vedtas for overtakstnemnden (klagenemnd for 
eiendomsskatt):  
Odd Vangen fritas som medlem og leder.  
Som nytt medlem av overtakstnemnden velges Gunnar Tangvald (Sp).  
Som ny leder velges nåværende nestleder Ingunn Taksdal (SV).  
Som ny nestleder velges………….. 
 

2. Som nytt varamedlem i administrasjonsutvalget på plass nr. 3 på fellesliste Sp og 
KrF velges: Odd Vangen (Sp) 

 
3. Som nytt medlem av hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) på fellesliste Sp 

og KrF velges: Marit Austreng (Sp) 
 

4. Som nytt varamedlem av HOK på plass nr. 2 på fellesliste Sp og KrF velges:  
Arne Ellingsberg (Sp) 

 
Konsekvenser for kommunestyret: 
Det foretas nytt valgoppgjør for Senterpartiet (Sp) i kommunestyret slik: 
Svend Trygve Kvarme blir nytt fast medlem på plass nr. 4 etter opprykk. 
Janne-Christine Fossum blir nytt varamedlem på plass nr. 7 etter opprykk. 
 
 
 
 

F-42/18 
Årlig lønnsevaluering av rådmannen 
 
Forhandlingsutvalgets innstilling: 
Innstillingen ble lagt frem i møtet. 
 
Formannskapets behandling 02.05.2018: 
Saken ble behandlet for lukkede dører, jf. kommuneloven § 31 nr. 3.  

 
Votering: Forhandlingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 02.05.2018: 
Rådmannens lønn justeres fra kr 1.180.000,- opp til kr 1.200.000,- med virkning fra  

1. januar 2018.  
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F-43/18 
Kunstinstallasjon som en del av SmakÅs2018 
 
Rådmannens innstilling: 
Det bevilges støtte på inntil 70 000,- til gjennomføring av SmakÅs2018 avdeling 
kunst og kultur. Dette dekkes fra 1100.100.147090 Andre bidrag/overføringer. 
 
Formannskapets behandling 02.05.2018: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble nedstemt 5-4 (2Ap, 1Sp, 1SV) ved alternativ votering mot 
å sende saken til hovedutvalg for oppvekst og kultur. 
 
Formannskapets vedtak 02.05.2018: 
Det bevilges ikke støtte på inntil 70 000,- til gjennomføring av SmakÅs2018 avdeling 
kunst og kultur. 
 
 
 
 
 

F-44/18 
Tandbergløkkas tilhørighet etter 2020 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Formannskapets behandling 02.05.2018: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
Kommunestyret i Ås gir sin tilslutning til Fylkesmannens forslag om å overføre 
Tandbergløkka, med de grenser som er dokumentert i vedlagte brev, til Nordre Follo 
kommune fra 01.01.2020. 
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