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MØTEPROTOKOLL 

Formannskapet 
 
Møtetid: 02.06.2021 kl. 16.30 – 20.25 
Sted: Fjernmøte i Teams   

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  

Møtende medlemmer:  
Ap:    Ola Nordal, Emilie Efe Åm, Edvin Søvik 

MDG: Martin Løken 
SV: Dag H. Nestegard 
V: Maria-Therese Jensen 

H: Bengt Nøst-Klemmetsen 
FrP:  Kjetil Barfelt 
 

 
Møtende varamedlemmer: 
Sp: Odd Vangen 

 
Forfall:  

Sp: Annett Hegén Michelsen 
 
Fra administrasjonene møtte: 

Kommunedirektør Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård sekretær, 
Kommunalsjefene Nils Erik Pedersen og Tove Kreppen Jørgensen.  

Økonomisjef Emil Schmidt. 
 

Diverse merknader: 
Møtet ble overført på web-TV og ligger i opptak på kommunens nettsider her. 
Sakene F-40 og 42/21 ble enstemmig utsatt i påvente av innstilling fra utvalg. 

Sakene 52–55/21 ble behandlet for lukkede dører. 
Lukking av dørene ble enstemmig vedtatt i åpent møte, jf. lov om midlertidig 

unntak fra kommuneloven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) § 1 
og kommuneloven § 11-5, 3. ledd. Informasjon fra kommunedirektøren punkt 3 
ble behandlet til slutt i møtet for lukkede dører i henhold til kommuneloven § 11-

5, 3. ledd b)/forvaltningsloven § 13, 1. ledd, 2). 
 

Møteprotokoll godkjent 03.06.2021 
av ordfører Ola Nordal og varaordfører Martin Løken. 
 

 
______________________                   ______________________ 

 
 
 

 
 

https://www.as.kommune.no/web-tv.286792.no.html
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-11-06-126?q=lov%20om%20unntak%20fra%20kommuneloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-11-06-126?q=lov%20om%20unntak%20fra%20kommuneloven
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§11-5
https://lovdata.no/lov/1967-02-10/§13
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43/21 18/01143-13 Finansiering av felles overvåkning av 
vannforekomster i vannområde Morsa 

2022-2027 

10 

44/21 18/01143-14 Forslag til videre organisering, finansiering og 
varighet av samarbeidet i vannområdet Morsa: 
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kommune 

49/21 21/01501-1 Nye avtaler for eldre- og seniorsentrene i Ås 

kommune 

16 

50/21 21/01529-1 Fritak for leiekostnader for Bod- og torgplass på 
kommunal grunn 

17 

51/21 20/02315-12 Søknad om fritak fra kommunale verv  
- Einride Berg (Ap) - Nyvalg 

18 

52/21 21/01250-3 Lokale lønnsforhandlinger for kap. 3 og 5   
- Unntatt offentlighet jf. offl § 13, fvl §13.1 

19 

53/21 21/01080-2 Klage på vedtak om startlån  

- Unntatt offentlighet jf. offl § 13, fvl §13.1 

19 

54/21 21/01121-2 Klage på vedtak om startlån  

- Unntatt offentlighet jf. offl § 13, fvl §13.11 

20 

55/21 21/01122-2 Klage på vedtak om startlån  
- Unntatt offentlighet jf. offl § 13, fvl §13.1 

20 

    

 

_____ 
 

 
 
 

Informasjon fra kommunedirektør  
1. Per Korsvik er ansatt som ny kommunalsjef oppvekst og opplæring. Første 

arbeidsdag i Ås kommune er 16. august 2021. 
 
2. Korona.  

Smittevernteamet er fra 01.06.2021 lokalisert i Moerveien 12. 
Kommunedirektøren orienterte om status for vaksinering og om lokal 

forskrift, jf. opptak i web-tv på kommunens nettsider her.  
 
3. Solberg Øst eiendom gnr/bnr 102/435 i reguleringsplanen for Solberg Øst.  

Kommunalsjef Nils Erik Pedersen orienterte om status for eventuelt kjøp av 
tomt avsatt til offentlig formål på Solberg Øst. Utbygger ønsker en avklaring 

på videre fremdrift og utvikling av tomta. 
 
Formannskapets tilbakemelding 02.06.2021: 

Det gjennomføres en juridisk vurdering. 
 

 
  

https://www.as.kommune.no/web-tv.286792.no.html
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Informasjon fra ordfører og eventuelt  

1. Korona. Ordfører orienterte om at politisk og administrativ ledelse nå er 
fullvaksinert i tråd med tidsskjema etter første vaksine. 
 

2. Nordre Follo/Ås trafikklekasje  
Samferdselsdepartementet har presentert alternative løsninger for 

bompengeordning E-18. Alternativene åpner for å øke nedbetalingstid fra 15 
til 20 år, og å innføre lokalveistiltak for ca. 100 millioner kroner. 

 

3. Follo Pride – ordfører deltok sammen med Follo-kommunene 
 

4. Nebbaveien – ordfører har hatt møte med utbyggere i Nebbaveien. 
 

5. Maria-Therese Jensen (V) ba om  
 tilbakemelding på oppfølging av de kr 500 000 som ble satt av til 

ungdomshusene. 

 oppfølging av hovedutvalg for oppvekst og kulturs anmodning 26.05.2021 
om sak om svømmeopplæring i Ås-skolen. 
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Saker til behandling  

F-34/21 
Årsmelding med årsberetning 2020 for Ås kommune 
 
Innstilling fra utvalgene, rådene og kommunedirektøren: 

Årsmelding med årsberetning 2020 tas til orientering. 
 

Formannskapets behandling 02.06.2021: 
Ola Nordal (Ap) foreslo: 
Årsmelding med årsberetning 2020 vedtas. 

 
Votering: Ap’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 

 
Formannskapets innstilling 02.06.2021: 
Årsmelding med årsberetning 2020 vedtas. 

 
 

 
 
F-35/21 
Årsregnskap 2020 for Ås kommune 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Ås kommunes årsregnskap for 2020 tas til orientering. 
 
Formannskapets behandling 02.06.2021: 

Ola Nordal (Ap) foreslo: 
Ås kommunes årsregnskap for 2020 vedtas. 

 
Votering: Ap’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 

Formannskapets innstilling 02.06.2021: 
Ås kommunes årsregnskap for 2020 vedtas 
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F-36/21 
Handlingsprogram 2022 - 2025  
- Planrammer og forutsetninger 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. De foreløpige økonomiske rammene for tjenesteområdene 2022-2025 er en 

videreføring av rammene for 2021-2024 justert for lønns- og prisvekst, samt 

endringer i demografi og tiltak med varig effekt fra 1. tertial 2021.  
 

2. Kommunedirektøren fremlegger et budsjett med nødvendige innsparinger for 
å nå den finansielle handlingsregelen på 1% netto driftsresultat. Dette 
innebærer en reduksjon i de samlede utgiftene på 12 til 20 mill. kr i forhold til 

gjeldende planrammer.  
 

3. Prosessen med handlingsprogram med økonomiplan 2022-2025 gjennomføres 
som beskrevet i vedlegg 1. 

 

Formannskapets behandling 02.06.2021: 
Edvin Søvik (Ap) fremmet fellesforslag fra Ap, Sp, MDG, SV og V: 

Kommunedirektøren bes legge fram mulige innsparingsforslag på 2 % utover 
budsjettforslaget, med tydeliggjøring av konsekvenser. Formålet er å gi 
muligheter for alternative politisk prioriteringer i den politiske 

budsjettbehandlingen, og samtidig unngå generelle ostehøvelkutt. 
 

Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet forslag om nytt punkt i 
kommunedirektørens innstilling: 

4. Kommunedirektøren legger frem et budsjettalternativ uten eiendomsskatt. 
 
Votering: 

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Fellesforslaget fra Ap, Sp, MDG, SV og V ble enstemmig vedtatt. 

H’s forslag ble nedstemt 6-3 (H, FrP, V). 
 
Formannskapets vedtak 02.06.2021: 

1. De foreløpige økonomiske rammene for tjenesteområdene 2022-2025 er en 
videreføring av rammene for 2021-2024 justert for lønns- og prisvekst, samt 

endringer i demografi og tiltak med varig effekt fra 1. tertial 2021.  
 

2. Kommunedirektøren fremlegger et budsjett med nødvendige innsparinger for 

å nå den finansielle handlingsregelen på 1% netto driftsresultat. Dette 
innebærer en reduksjon i de samlede utgiftene på 12 til 20 mill. kr i forhold til 

gjeldende planrammer.  
 

3. Prosessen med handlingsprogram med økonomiplan 2022-2025 gjennomføres 

som beskrevet i vedlegg 1. 
 

4. Kommunedirektøren bes legge fram mulige innsparingsforslag på 2 % utover 
budsjettforslaget, med tydeliggjøring av konsekvenser. Formålet er å gi 
muligheter for alternative politisk prioriteringer i den politiske 

budsjettbehandlingen, og samtidig unngå generelle ostehøvelkutt. 
  



Ås kommune 

  
Formannskapet 02.06.2021 Side 7 av 20 

  

 
F-37/21 
1. tertialrapport 2021 - Ås kommune 
 

Innstilling fra administrasjonsutvalg, HHS, HNM, HTP, HOK og 
kommunedirektøren: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 

 
Formannskapets behandling 02.06.2021: 

Votering: Innstillingen ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 02.06.2021: 

1. 1. tertialrapport 2021 tas til orientering 
2. Iverksatte og planlagte tiltak for å bedre periodiseringsproblematikken, tas til 

orientering:  
 Innarbeide rutiner for å kontrollere poster med kjente større 

utbetaling/innbetalinger som kan gi store utslag og et tallmessig feilaktig 

bilde av perioderesultatet. 
 Rutiner ved rapportering – oppfølging, veiledning og opplæring av ansatte 

med budsjettansvar, med fokus på hvordan kontrollere om budsjettet er 
periodisert godt gjennom året og gjøre eventuelle endringer i FRAMSIKT.     

 I forbindelse med budsjettprosess for 2022 vil det innarbeides tilsvarende 

rutiner med oppfølging, veiledning og opplæring når opprinnelig 
detaljbudsjett legges for enheter.  

 
 

 
 
F-38/21 
Budsjettreguleringer 1. tertial 2021 
 
Innstillinger fra administrasjonsutvalg, HOK, HHS, HNM, HTP og 
kommunedirektøren: 

Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 

Formannskapets behandling 02.06.2021: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig tiltrådt. 

 
Formannskapets innstilling 02.06.2021: 
1. Budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1,2 og 3.  

2. Fakturagebyr på elektronisk faktura innføres ikke.  
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F-39/21 
R-307 Områdereguleringsplan for Tømrernes Feriehjem 
og Askehaugåsen - Avklaring om videre planprosess 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 26.05.2021: 

Det inngås mekling med Statsforvalteren.  
Kommunedirektøren forbereder prosess for mekling med Statsforvalteren. Det 

nedsettes et eget forhandlingsutvalg, som kan gjennomføre meklingsmøter med 
Statsforvalteren på vegne av kommunen. 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Fremtidig arealbruk for området underlagt hensynssone H810_3 ved Tømrernes 

Feriehjem avklares gjennom rullering av kommuneplanens arealdel. Området 
foreslås som fremtidig boligområde. 
 

Formannskapets behandling 02.06.2021: 
Martin Løken (MDG) fremmet  

kommunedirektørens alternativ nr. 2: 
Områdeplanarbeidet avsluttes. 
Kommuneplanens arealdel som er under rullering tilpasses slik at området 

opprettholdes som fritidsbebyggelse, uten hensynssone for omforming. 
Det vurderes innført nye generelle bestemmelser for forvaltning av 

fritidsbebyggelsen i området. 
subsidiært: 

Områdeplanarbeidet videreføres. Formannskapet tolker kommuneplanen 
slik at formålet med planen må endres til å omforme fritidsbebyggelsen til 
bolig, uten nyoppføring av boliger innenfor planområdet.  

 
Som forhandlingsutvalg ble følgende foreslått: 

Ola Nordal (Ap), Bengt Nøst-Klemmetsen (H), Kjetil Barfelt (FrP) og  
Maria-Therese Jensen (V). 
 

Votering: 
MDG’s alternative forslag ble nedstemt 8-1 (MDG). 

MDG’s subsidiære forslag ble nedstemt 8-1 (MDG). 
Hovedutvalgets forslag ble vedtatt 8-1 (MDG). 
Forslag til forhandlingsutvalg ble enstemmig vedtatt. 

 
Formannskapets vedtak 02.06.2021: 

Det inngås mekling med Statsforvalteren.  
Kommunedirektøren forbereder prosess for mekling med Statsforvalteren. Det 
nedsettes et eget forhandlingsutvalg, som kan gjennomføre meklingsmøter med 

Statsforvalteren på vegne av kommunen. 
 

Forhandlingsutvalget består av: 
Ordfører Ola Nordal (Ap), Bengt Nøst-Klemmetsen (H), Kjetil Barfelt (FrP) og  
Maria-Therese Jensen (V). 
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F-40/21 
Kartlegging av nye renovasjonsløsninger i Ås sentrum 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 26.05.2021: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 

 
Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 25.05.2021: 
1. Bruk av nedgravde avfallsbrønner legges til grunn som renovasjonsløsning for 

nye utbyggingsområder i Ås sentralområde. 
2. Kartleggingen følges opp med utarbeidelse av temakart med oversikt over 

aktuelle plasseringer av nedgravde avfallsbrønner knyttet til alle aktuelle 
utbyggingsområder.  

3. Hensiktsmessig kjøremønster for renovasjonskjøretøy i Ås sentrum skal 

avklares. 
 

Formannskapets behandling 02.06.2021: 
Ordfører foreslo at saken utsettes i påvente av innstilling fra HTP. 
 

Votering: Ordførers utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Formannskapets vedtak 02.06.2021: 
Saken utsettes i påvente av innstilling fra hovedutvalg for teknikk og plan. 

 
 

 

F-41/21 
Gnr 54 bnr 353 og 361 - Ny verdivurdering 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 26.05.2021:  

Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Formannskapets behandling 02.06.2021: 

Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

Formannskapets innstilling 02.06.2021: 
1. Kommunen tilbyr seg å overta gnr 54 bnr 353 vederlagsfritt mot drift og 

vedlikehold av gangveien. Begrunnelsen for at arealet overtas vederlagsfritt 

er som følger: 
a. Verdien ved en ekspropriasjon anses å være kr 0, jf. LB-2019-55002. 

b. Det er en fordel for alle parter at gangveien driftes og vedlikeholdes 
både frem til BS9 opparbeides (for kommunen) og etter at BS9 
opparbeides (for grunneier). 

 
2. Kommunen selger den delen av gnr 54 bnr 361 som er regulert til 

sentrumsformål (ca. 253 kvm), innenfor felt BS9 i R-287 
Områdereguleringsplan for Ås sentralområde, for kr 4 800 000 i henhold til 
verdivurderingen av 22.04.2021.  
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F-42/21 
Rullering av tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 
2021 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 26.05.2021: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
 

Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 25.05.2021: 
 Under tiltak 34: «Parkeringsplasser utenfor breivoll» og «Veibom til breivoll» 

strykes, da det ikke er tilskudsberettiget jf. Bestemmelser om tilskudd til 
anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2020 

 

 Tabell 4: tiltak 20 – 22, 24, og 33 flyttes foran dagens punkt 17. 
 

 Tabell 4: Nytt tiltak «Lys grønnslett treningsarena bakke»; - Bør sees i 
sammenheng med lys langs i sykkelvei/lysløype jernbanen-fv152. Viktig med 
«tilstrekkelig men lav lystetthet» mht naboer, så det ikke blir et nytt «Ås 

stadion». 
 

 Ta inn igjen tiltak nr. 19, planens side 14: "Ombygging av vannkummer for at 
de skal kunne brukes til uttak av vann for å lage skøytebaner." i tabell 4. 
 

 Saken tas opp til ny behandling med en tydeligere prioritering av de foreslåtte 
tiltakene. 

Kommunedirektørens innstilling: 

1. Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2022-2025 vedtas. 
2. Økonomisk konsekvens vurderes i forbindelse med kommunens 

handlingsprogram for 2022-2025 og budsjett for 2022 
 
Formannskapets behandling 02.06.2021: 

Ordfører foreslo at saken utsettes i påvente av innstilling fra HTP og HNM. 
 

Votering: Ordførers utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling 02.06.2021: 

Saken utsettes i påvente av innstilling fra HTP og HNM. 
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F-43/21 
Finansiering av felles overvåkning av vannforekomster i 
vannområde Morsa 2022-2027 
 
Hovedutvalg for næring og miljøs vedtak 25.05.2021: 

Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Ås kommune gir sin tilslutning til forslag til videre finansiering for felles 

overvåkning av vannforekomster i vannområde Morsa.  

2. Finansieringen fra kommunene skjer ut fra samme fordelingsnøkkel som 
bidrag til administrasjon av vannområdet, dvs at bidraget er basert på en 

kombinasjon av et tilskudd pr innbygger og per jordbruksareal innenfor 
vannområdet.  

3. Finansieringsordningen formaliseres med en foreløpig varighet på 6 år fra 

1.1.2022-31.12.2027. Varsel om uttreden fra finansieringsordningen må skje 
minimum ett kalenderår før iverksettelse. Overvåkningen er knyttet til 

vannområdets og kommunenes forpliktelser jf. Vanndirektivet. 
 
Formannskapets behandling 02.06.2021: 

Maria-Therese Jensen (V) fremmet følgende forslag: 
Samme finansieringsnivå fra kommunene som i 2020 videreføres, samt en 

indeksregulering på 4% p.a. i perioden 2022-27. 
 

Votering: 
Hovedutvalgets innstilling ble vedtatt 8-1 (V) ved alternativ votering mot 
hovedutvalgets innstilling med V’s endringsforlag. 

 
Formannskapets innstilling 02.06.2021: 

1. Ås kommune gir sin tilslutning til forslag til videre finansiering for felles 
overvåkning av vannforekomster i vannområde Morsa.  

2. Finansieringen fra kommunene skjer ut fra samme fordelingsnøkkel som 

bidrag til administrasjon av vannområdet, dvs at bidraget er basert på en 
kombinasjon av et tilskudd pr innbygger og per jordbruksareal innenfor 

vannområdet.  
3. Finansieringsordningen formaliseres med en foreløpig varighet på 6 år fra 

1.1.2022-31.12.2027. Varsel om uttreden fra finansieringsordningen må skje 

minimum ett kalenderår før iverksettelse. Overvåkningen er knyttet til 
vannområdets og kommunenes forpliktelser jf. Vanndirektivet. 

4. Det sørges for at målene er avstemt med nye krav som stilles i helhetlig plan 
for Oslofjorden. 

5. Invitere Oslo- og Akershus Bonde- og Småbrukarlag og Østfold Bonde- og 

Småbrukarlag til å være observatører sammen med Bondelaget. 
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F-44/21 
Forslag til videre organisering, finansiering og varighet 
av samarbeidet i vannområdet Morsa: Vansjø/Hobøl- og 
Hølenvassdraget med tilgrensende kystbekker og 
kystområder 
 
Hovedutvalg for næring og miljøs vedtak 25.05.2021: 

1. Ås kommune gir sin tilslutning til videre partnerskapssamarbeid i 
vannområdet Morsa. Organiseringen skjer i tråd med beskrivelsen i dette 
saksframlegget og «Mandat for vannområdet MORSA» 13.10.2020. 

 
2. Partnerskapet formaliseres med en foreløpig varighet på 6 år fra 

01.01.2022-31.12.2027. Varsel om uttreden av partnerskapet må skje 
minimum ett kalenderår før iverksettelse. 
 

3. Finansieringen fra kommunene skjer ved et årlig driftstilskudd, der 
finansieringsnøkkelen en basert på en kombinasjon av et tilskudd pr 

innbygger og per jordbruksareal i vannområdet. Det vises til 
finansieringsplan i tabell 2 og 3 i saksutredningen.  
 

4. Det bes om at organiseringen og virkemidlene gjennomgås om den er 
hensiktsmessig for å oppnå målene i MORSA. Evalueringen gjennomføres 

innen utgangen av 2021. 
 

5. Vannområdet skal tilstrebe et tett samarbeid med kommunene for å sikre 

at kravene til vedlikehold av åpne vannveier blir ivaretatt ved tildeling av 
produksjonstilskudd og at aktuelle flomsikringstiltak ivaretar mål om god 

vannkvalitet etter vannforskriften. 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Ås kommune gir sin tilslutning til videre partnerskapssamarbeid i 

vannområdet Morsa. Organiseringen skjer i tråd med beskrivelsen i dette 

saksframlegget og «Mandat for vannområdet MORSA» 13.10.2020. 
 

2. Partnerskapet formaliseres med en foreløpig varighet på 6 år fra 
01.01.2022-31.12.2027. Varsel om uttreden av partnerskapet må skje 
minimum ett kalenderår før iverksettelse. 

 
3. Finansieringen fra kommunene skjer ved et årlig driftstilskudd, der 

finansieringsnøkkelen en basert på en kombinasjon av et tilskudd pr 
innbygger og per jordbruksareal i vannområdet. Det vises til 
finansieringsplan i tabell 2 og 3 i saksutredningen.  

 
Formannskapets behandling 02.06.2021: 

Maria-Therese Jensen (V) fremmet tilleggsforslag: 
Ås kommune ber om en tydeliggjøring av finansieringsbehovet for Vannområdet 
Morsa, for å oppnå mål om god vannkvalitet. (Jfr god, moderat og dårlig.) 
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Votering: 

Hovedutvalgets innstilling punkt 1, 2 og 3 ble enstemmig tiltrådt. 
Hovedutvalgets innstilling punkt 4 ble nedstemt 8-1 (V). 
Hovedutvalgets innstilling punkt 5 ble nedstemt 6-3 (MDG, SV, V). 

V’s tilleggsforslag ble nedstemt 8-1 (V). 
 

Formannskapets innstilling 02.06.2021: 
1. Ås kommune gir sin tilslutning til videre partnerskapssamarbeid i 

vannområdet Morsa. Organiseringen skjer i tråd med beskrivelsen i dette 

saksframlegget og «Mandat for vannområdet MORSA» 13.10.2020. 
 

2. Partnerskapet formaliseres med en foreløpig varighet på 6 år fra 01.01.2022-
31.12.2027. Varsel om uttreden av partnerskapet må skje minimum ett 

kalenderår før iverksettelse. 
 

3. Finansieringen fra kommunene skjer ved et årlig driftstilskudd, der 

finansieringsnøkkelen en basert på en kombinasjon av et tilskudd pr 
innbygger og per jordbruksareal i vannområdet. Det vises til finansieringsplan 

i tabell 2 og 3 i saksutredningen.  
 
 

 
F-45/21 
Revisjon av samarbeidsavtale om voksenopplæring - 

Frogn, Vestby og Ås kommuner 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 26.05.2021: 

1. Ås kommunestyre vedtar revidert samarbeidsavtale om voksenopplæring 
mellom Frogn, Vestby og Ås kommuner, jf. vedlagte samarbeidsavtale. 

2. Kommunestyret gir kommunedirektør fullmakt til å justere samarbeidsavtalen 
per 1.1.2021. Fullmakten avgrenses til å fjerne henvisningene til 
introduksjonsloven fra samarbeidsavtalen. 

 
Formannskapets behandling 02.06.2021: 

Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet forslag til endring av punkt 2: 
Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å fjerne henvisningene til 
introduksjonsloven fra samarbeidsavtalen per 1.1.2021. 

 
Votering: 

Hovedutvalgets innstilling punkt 1 og H’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 02.06.2021: 

1. Ås kommunestyre vedtar revidert samarbeidsavtale om voksenopplæring 
mellom Frogn, Vestby og Ås kommuner, jf. vedlagte samarbeidsavtale. 

2. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å fjerne henvisningene til 
introduksjonsloven fra samarbeidsavtalen per 1.1.2021. 
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F-46/21 
Etablering av ressursbarnehager 
 

Innstilling fra HOK og ungdomsrådet:  
1. Frydenhaug og Nordby barnehager etableres som ressursbarnehager fra 

august 2021 hvor bemanning, kompetanse, leke og oppholdsareal, samt 
utstyr er særlig tilpasset barn med særlige behov 

 

Formannskapets behandling 02.06.2021: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 
Formannskapets innstilling 02.06.2021: 
Frydenhaug og Nordby barnehager etableres som ressursbarnehager fra august 

2021 hvor bemanning, kompetanse, leke og oppholdsareal, samt utstyr er 
særlig tilpasset barn med særlige behov. 

 
 

 
F-47/21 
Vurdering av muligheten for økt fleksibilitet ved 
barnehageopptak 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 26.05.2021: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 

 
Formannskapets behandling 02.06.2021: 

Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 02.06.2021: 

1. For å gi økt fleksibilitet i barnehageopptaket gjennom året skal bemanningen i 
en barnehage i Ås sentrum og en barnehage i Ås nord økes med en pedagog.  

2. Pedagogstillingene skal komme i tillegg til det antall pedagoger barnehagene 
skal ha etter pedagognormen, ved oppstart av nytt barnehageår (august).  

3. Ordningen gjøres gjeldende fra 01.08.22. 
4. Nødvendige midler for å dekke stillingene innarbeides i HP 2022-25.  
5. Kommunens dekningsgrad på 95% vurderes i forbindelse med ny 

barnehagebehovsplan 2022. 
 

 

  



Ås kommune 

  
Formannskapet 02.06.2021 Side 15 av 20 

  

 
F-48/21 
Ressursfordelingsmodell for grunnskolene i Ås kommune 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 26.05.2021: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 

Formannskapets behandling 02.06.2021: 
Odd Vangen (SP) foreslo: 

Administrasjonen bes om en oversikt over hvordan denne nye modellen vil slå ut 
for de ulike skolene i Ås før saken Kommunestyre behandles. 
 

Votering: 
Hovedutvalgets innstilling og Sp’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 

 
Formannskapets innstilling 02.06.2021: 

1. Spesifisert ressursnivå til ledelse og administrasjon bevilges basert på 

skolestørrelse i henhold til følgende tabell for barneskoler og 
ungdomsskoler:  

 
Barneskoler 

Gruppe Elevtall Rektor Ass.rektor/inspektør Merkantil  

B1 0-100 1 årsverk  0,6 årsverk 

B2 101-160 1 årsverk 0,5 årsverk 0,9 årsverk 

B3 161-250 1 årsverk 1 årsverk 1 årsverk 

B4 251-360 1 årsverk 1,5 årsverk 1 årsverk 

B5 361-500 1 årsverk 2 årsverk 1 årsverk 

 

Ungdomsskoler 

Gruppe Elevtall Rektor Ass.rektor/inspektør Merkantil  

U3 271-360 1 årsverk 2 årsverk 1 årsverk 

U4 361-540 1 årsverk 2,5 årsverk 1 årsverk 

 
2. Gruppestørrelsene som brukes i beregning av grunnbeløp justeres fra 20 

til 15 elever for 1.-4. trinn. 20 elever per gruppe for 5.-10. trinn 
fastholdes.  

 

3. Nøkler for elevsats oppdateres. Forholdet mellom satsene oppdateres i 
henhold til nye beregninger for barne- og ungdomsskolene, der det tas 

hensyn til økning av antall lektorer i barneskolen, samt høyere 
lærertetthet på 1.-4. trinn som følge av lærernormen.  

 

4. Skoler med under 100 elever tildeles midler til å drive en 1-parallell skole, 
og får derfor ikke øvrige budsjettmidler ut ifra elevtall i tillegg til ressurser 

til ledelse og administrasjon.  
 

Formannskapets vedtak 02.06.2021: 

Administrasjonen bes om en oversikt over hvordan denne nye modellen vil slå ut 
for de ulike skolene i Ås før saken behandles i kommunestyret. 
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F-49/21 
Nye avtaler for eldre- og seniorsentrene i Ås kommune 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 26.05.2021: 

1. Ås kommune er innstilt på å fortsette et avtalefestet samarbeid med Ås 
seniorsenter og Nordby eldresenter, men på nye vilkår. 

2. Følgende legges til grunn for videre arbeid: 
a) Gjeldende avtale med Ås seniorsenter er foreldet og samsvarer ikke med 

dagens virkelighet. Avtalen som har ett års oppsigelsesfrist sies opp fra 
01.07.2021 og løper til 30.6.2022. Ny avtale fremforhandles innen 
31.12.2021 og gjøres gjeldende fra 01.07.2022. 

b) Den utløpte avtalen med Nordby eldresenter gis forlenget gyldighet til 
31.12.2021. Ny avtale fremforhandles innen 31.12.2021 og gjøres 
gjeldende fra 01.01.2022. 

3. Den avkortede fakturaen til Ås seniorsenter på kr 93.314,- for påløpte 
lønnskostnader i 2020 ettergis. Beløpet finansieres fra ubundet driftsfond. 

4. Fra 01.07.2021 til 31.06.2022 skal Ås seniorsenter betale lønnsutgifter for 
ansatt leder i tråd med gjeldende avtale. Videre eventuelle økonomiske 
betingelser reguleres i ny avtale. 

 
Eldrerådets innstilling 25.05.2021: 

1. Ås kommune er innstilt på å fortsette et avtalefestet samarbeid med Ås 
seniorsenter og Nordby eldresenter, men på nye vilkår. 

2. Følgende legges til grunn for videre arbeid: 
a) Gjeldende avtale med Ås seniorsenter er foreldet og samsvarer ikke med 

dagens virkelighet. Avtalen som har ett års oppsigelsesfrist sies opp fra 
01.07.2021 og løper til 30.6.2022. Ny avtale fremforhandles innen 
31.12.2021 og gjøres gjeldende fra 01.07.2022. 

b) Den utløpte avtalen med Nordby eldresenter gis forlenget gyldighet til 
31.12.2021. Ny avtale fremforhandles innen 31.12.2021 og gjøres 
gjeldende fra 01.01.2022. 

3. Den avkortede fakturaen til Ås seniorsenter på kr 93.314,- for påløpte 
lønnskostnader i 2020 ettergis. Beløpet finansieres fra ubundet driftsfond. 

4. Eldrerådet ber om at forhandlingene kommer i gang og at eldrerådet får uttale 
seg om forslag til nye avtaler. 

 
Formannskapets behandling 02.06.2021: 

Formannskapet drøftet seg frem til fellesforslag om endret punkt 4: 

Fra gjenoppstart og ansatt leder er tilbake, og fram til 31.06.2022, skal Ås 
seniorsenter betale lønnsutgifter for ansatt leder i tråd med gjeldende avtale. Videre 
eventuelle økonomiske betingelser reguleres i ny avtale. 
 
Votering: 

Hovedutvalgets innstilling punkt 1-3 og fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt. 
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Formannskapets innstilling 02.06.2021: 

1. Ås kommune er innstilt på å fortsette et avtalefestet samarbeid med Ås 
seniorsenter og Nordby eldresenter, men på nye vilkår. 

2. Følgende legges til grunn for videre arbeid: 
a) Gjeldende avtale med Ås seniorsenter er foreldet og samsvarer ikke med 

dagens virkelighet. Avtalen som har ett års oppsigelsesfrist sies opp fra 
01.07.2021 og løper til 30.6.2022. Ny avtale fremforhandles innen 31.12.2021 
og gjøres gjeldende fra 01.07.2022. 

b) Den utløpte avtalen med Nordby eldresenter gis forlenget gyldighet til 
31.12.2021. Ny avtale fremforhandles innen 31.12.2021 og gjøres gjeldende 
fra 01.01.2022. 

3. Den avkortede fakturaen til Ås seniorsenter på kr 93.314,- for påløpte 
lønnskostnader i 2020 ettergis. Beløpet finansieres fra ubundet driftsfond. 

4. Fra gjenoppstart og ansatt leder er tilbake, og fram til 31.06.2022, skal Ås 
seniorsenter betale lønnsutgifter for ansatt leder i tråd med gjeldende avtale. 
Videre eventuelle økonomiske betingelser reguleres i ny avtale. 

 

 

 
F-50/21 
Fritak for leiekostnader for Bod- og torgplass på 
kommunal grunn 
 

Hovedutvalg for næring og miljøs vedtak 25.05.2021: 
Tilsvarer formannskapets vedtak. 

 
Kommunedirektørens innstilling: 
I forbindelse med bod- og torgleie på kommunal grunn gis det betalingsfritak ut 

2021 for å avhjelpe de næringsdrivendes utfordrende situasjon under 
pandemien. Ved behov for strøm beregnes en kostnad for leietakerne relatert til 

det faktiske strømforbruket. 
 

Formannskapets behandling 02.06.2021: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Formannskapets vedtak 02.06.2021: 
I forbindelse med bod- og torgleie på kommunal grunn gis det betalingsfritak ut 

2021 for å avhjelpe de næringsdrivendes utfordrende situasjon under 
pandemien. Fritaket gjelder også strømforbruk. 
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F-51/21 
Søknad om fritak fra kommunale verv  
- Einride Berg (Ap) - Nyvalg 
 

Ordførers innstilling: 
1. Einride Berg (Ap) innvilges fritak fra sine kommunale verv i kommunestyre, 

administrasjonsutvalg og utvalg for kommunale byggeprosjekter. 

2. Administrasjonsutvalg - som ny vara på plass nr. 7 velges:  
3. Utvalg for kommunale byggeprosjekter - som ny vara på plass nr. 3 velges: 

 
Konsekvenser for kommunestyret 
Etter opprykk foretas det nytt valgoppgjør for Arbeiderpartiets liste i 

kommunestyret: 
Else Jorunn Vestby blir fast medlem på plass nr. 9. 

Kristin Ohnstad blir fast varamedlem på plass nr. 12. 
 
Formannskapets behandling 02.06.2021: 

Edvin Søvik (Ap) foreslo: 
Ny 7. vara administrasjonsutvalget: Emilie Åm 

Ny 3. vara utvalg for kommunale byggeprosjekter: Else Jorunn Vestby 
 
Votering: 

Ordførers innstilling med Ap’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Formannskapets vedtak 02.06.2021: 
1. Einride Berg (Ap) innvilges fritak fra sine kommunale verv i kommunestyre, 

administrasjonsutvalg og utvalg for kommunale byggeprosjekter. 
2. Administrasjonsutvalg - som ny vara på plass nr. 7 velges:   

Emilie Efe Åm 

3. Utvalg for kommunale byggeprosjekter - som ny vara på plass nr. 3 velges: 
Else Jorunn Vestby 

 
Konsekvenser for kommunestyret 
Etter opprykk foretas det nytt valgoppgjør for Arbeiderpartiets liste i 

kommunestyret: 
Else Jorunn Vestby blir fast medlem på plass nr. 9. 

Kristin Ohnstad blir fast varamedlem på plass nr. 12. 
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F-52/21 
Lokale lønnsforhandlinger for kap. 3 og 5 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Kommunedirektøren gjennomfører lokale forhandlinger for kap. 3 og 5 innenfor 

den økonomiske rammen som er avtalt i møtet. 
 
Formannskapets behandling 02.06.2021: 

Lukking av dørene ble enstemmig vedtatt i åpent møte, jf. kommuneloven  
§ 11.5, 3. ledd b). Saken ble behandlet for lukkede dører. 

 
Saken ble foreslått utsatt til 03.06.2021 for å få ytterligere informasjon. 
 

Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Formannskapets vedtak 02.06.2021: 
Saken utsettes til 03.06.2021. 
 

 

F-53/21 
Klage på vedtak om startlån 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Avslag på søknad om startlån og tilskudd opprettholdes jfr. forskrift til startlån 
fra Husbanken FOR-2014-03-12-273 § 3.  

Det er lagt avgjørende vekt på søkers evne til å betjene et startlån som er stort 
nok til å kjøpe en egnet bolig i Ås kommune. Tilskudd er ment som et 
supplement til startlån og kan ikke gis til å fullfinansiere en bolig. 

 
Formannskapets behandling 02.06.2021: 

Lukking av dørene ble enstemmig vedtatt i åpent møte, jf. kommuneloven  
§ 11.5, 3. ledd a) og forvaltningsloven § 13, 1. ledd 1). Saken ble behandlet for 
lukkede dører. 

 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
Formannskapets vedtak 02.06.2021: 
Avslag på søknad om startlån og tilskudd opprettholdes jfr. forskrift til startlån 

fra Husbanken FOR-2014-03-12-273 § 3.  
Det er lagt avgjørende vekt på søkers evne til å betjene et startlån som er stort 

nok til å kjøpe en egnet bolig i Ås kommune. Tilskudd er ment som et 
supplement til startlån og kan ikke gis til å fullfinansiere en bolig. 
 

  

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§11-5
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§11-5
https://lovdata.no/lov/1967-02-10/§13
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F-54/21 
Klage på vedtak om startlån 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Avslag på søknad om startlån og tilskudd opprettholdes jfr. forskrift til startlån 
fra Husbanken FOR-2014-03-12-273 § 3.  
 

Formannskapets behandling 02.06.2021: 
Lukking av dørene ble enstemmig vedtatt i åpent møte, jf. kommuneloven  

§ 11.5, 3. ledd a) og forvaltningsloven § 13, 1. ledd 1). Saken ble behandlet for 
lukkede dører. 
 

Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Formannskapets vedtak 02.06.2021: 
Avslag på søknad om startlån og tilskudd opprettholdes jfr. forskrift til startlån 
fra Husbanken FOR-2014-03-12-273 § 3.  

 
 

F-55/21 
Klage på vedtak om startlån 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Avslag på søknad om startlån og tilskudd opprettholdes jfr. forskrift til startlån 

fra Husbanken FOR-2014-03-12-273 § 3. 
 
Formannskapets behandling 02.06.2021: 

Lukking av dørene ble enstemmig vedtatt i åpent møte, jf. kommuneloven  
§ 11.5, 3. ledd a) og forvaltningsloven § 13, 1. ledd 1). Saken ble behandlet for 

lukkede dører. 
 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
Formannskapets vedtak 02.06.2021: 

Avslag på søknad om startlån og tilskudd opprettholdes jfr. forskrift til startlån 
fra Husbanken FOR-2014-03-12-273 § 3. 
 

 
 

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§11-5
https://lovdata.no/lov/1967-02-10/§13
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§11-5
https://lovdata.no/lov/1967-02-10/§13
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