
 

 

Ås kommune  

  

 

14/00049 
 

 

MØTEPROTOKOLL 

Formannskapet 
 
Møtetid: 03.12.2014 kl. 18.30 – 22.25  
Sted: Ås kulturhus, Store sal  
 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
 
Møtende medlemmer: 
Ap:   Johan Alnes, Ivar Ekanger* 
V:  Jorunn Nakken 
Sp:  Marianne Røed  
SV:  Hege Opedal 
FrP: Gro Haug  
H:     Egil A. Ørbeck 
KrF: Morten Lillemo 
FrP: Arne Hillestad 
 
Møtende varamedlemmer: Anne Odenmarck (Ap)* 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Fung. rådmann/oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad,  
førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
teknisk sjef Nils Erik Pedersen, økonomisjef Emil Schmidt og 
plan- og utviklingssjef Greta Løkhaug. 
 
Diverse merknader: 
Ivar Ekanger hadde forfall til kl. 20.00, Anne Odenmarck deltok til og med sak 83. 
Hovedutvalgsledere og gruppeleder MDG var invitert til å delta i sak 83 om 
kommuneplanens samfunnsdel. Ola Nordal deltok. 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 
Informasjon fra rådmannen, informasjon fra ordfører, sak 83, 84 og 85. 
Dørene ble lukket under behandling av sak 85, kun formannskapets medlemmer var 
til stede. 
 
Møteprotokoll godkjent 05.12.2014 
av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 
Underskrifter: 
 

_____________________             _____________________ 
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Informasjon fra rådmann 

1. Tidsplan for planlegging, prosjektering, utbygging og ferdigstilling av skolene,  
jf. kommunestyrets vedtak 22.10.2014 i K-sak 72/14, pkt. 8.  
Plankomiteen vedtok 27.11.2014 å fortsette behandlingen av tidsplan på møte i 
februar 2015. 
 
For å innarbeide vedtak fra K-sak 91/14, 10.12.2014 om skolekapasitet – Ås 
sentrum, Åsgård og Rustad skole, samt endelig behandling i Plankomiteen, 
anbefaler rådmannen at saken legges frem for kommunestyret i mars 2015. 
 

2. Sykehjemskapasitet. Kommunen benytter 7 plasser på Granås sykehjem. 
 

3. Budsjettavtalen i Stortinget – Konsekvenser for Ås kommune. 
Notat fra rådmannen ble sendt formannskap og kommunestyre 28.11.2014,  
jf. 14/02253-20. 

 

Informasjon fra ordfører og eventuelt 

1. Kommunal rapports artikkel 20.11.2014.  
Budsjettest av rådmannens budsjettforslag: 
5 av 6 stjerner i Økonomisk kontroll 
4 av 6 stjerner i Målstyring 
4 av 6 stjerner i Enkelhet 
4 av 6 stjerner i Samlet vurdering 
 

2. Ås avis 03.12.2014 om praktisering av parkeringsbestemmelser i Ås. 
 
3. Skatteinntektene til og med november. 

Ås mangler 4,342 mill. på å nå årsbudsjettet. I desember 2013 var 
skatteinngangen på 3, 265 mill. kr. 

 
 

Referatsak 

Referatsaken ble tatt til orientering.  
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Saker til behandling 

F-83/14 
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 
 
Formannskapets vedtak 19.11.2014: 
Det innkalles til ekstraordinært formannskapsmøte onsdag 3.12.2014 kl. 18.30 for å 
behandle saken. Saken utsettes. 
Forslag sendes vibeke.berggard@as.kommune.no innen tirsdag 25.11.2014 slik at 
de kan følge innkallingen.  
 
Rådmannens innstilling 10.11.2014: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 11-14 sendes forslag til kommuneplanens 
samfunnsdel 2015-2027, datert 07.11.2014, på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn. 
 
Formannskapets behandling 03.12.2014: 
Hovedutvalgsledere og gruppeleder fra MDG var invitert til å delta i møtet. 
Det ble ikke mottatt forslag fra partiene for utsending før møtet. 
 
Plan- og utviklingssjef Greta Løkhaug orienterte. 
 
Forslag fremmet av partiene, jf. vedlegg: 

 Arbeiderpartiet, fremmet av Johan Alnes 25.11.2014 

 Fremskrittspartiet, fremmet av Arne Hillestad 25.11.2014 

 Venstre, fremmet av Jorunn Nakken 03.12.2014 

 SV, fremmet av Hege Opedal 03.12.2014 

 KrF, fremmet av Morten Lillemo 03.12.2014 
 

Formannskapet drøftet høringsutkastet til og med punkt 1.4 og konkluderte foreløpig 
slik, jf. vedlagte forslag og høringsutkastet: 
side 4:  FrP’s forslag nr. 3 ble enstemmig tiltrådt. 
side 5:  KrF’s forslag nr. 5 ble enstemmig tiltrådt.  
side 6:  V’s forslag nr. 1 ble enstemmig tiltrådt. 
side 7:  V’s forslag nr. 2 ble enstemmig tiltrådt. 
 "    :  V’s forslag nr. 3 med endret innledning om at «veksten skal i hovedsak skje», 
  ble enstemmig tiltrådt. 
 "    :  V’s forslag nr. 4 ble enstemmig tiltrådt. 
    "    :  FrP’s forslag nr. 6 ble tiltrådt 6-3 (1Ap, V, Sp). 
     "    :  KrF’s muntlige forslag til pkt. 1.2, første kulepunkt om at «for kommunens 
  ansatte» endres til «i kommunal virksomhet», ble enstemmig tiltrådt. 
side 8: Ap’s muntlige forslag til pkt.1.2 siste kulepunkt om å stryke «med minimum 
  10 %»  ble tiltrådt 5-4 (V,Sp,SV, ?) 
 "    : SV’s forslag nr. 2 ble tiltrådt 7-2 (FrP). 
 "    : SV’s forslag nr. 4 ble tiltrådt 8-1 (1Ap). 
 "    : Ap’s muntlige forslag til punkt 1.4, femte kulepunkt om tilføyelse av «innen 
  kommunale tjenester», ble enstemmig tiltrådt. 

mailto:vibeke.berggard@as.kommune.no
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 "    : Ap’s muntlige forslag til punkt 1.4 siste kulepunkt om å endre «mellom Ski, 
  Solberg og Nordby» til «innad i kommunen og Follo», ble enstemmig tiltrådt.
  
Ordfører foreslo at behandlingen fortsetter på formannskapets førstkommende møte i 
januar. Rådmannen bes sammenfatte tiltrådte endringer og evt. foreslå 
omformuleringer på aktuelle deler av høringsdokumentet. 
 
Votering: Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 03.12.2014: 
Behandling av saken fortsetter på førstkommende møte i formannskapet. 
Rådmannen bes sammenfatte tiltrådte endringer og eventuelt foreslå 
omformuleringer på aktuelle deler av høringsdokumentet. 
 
 
 
 

F-84/14 
Skolekapasitet 2014 - 2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Det installeres ventilasjonsanlegg i paviljong 2, Åsgård skole. 
2. Det etableres et midlertidig modulbygg på Åsgård skole for 2 klasser.  
3. Det etableres en modulskole på grusbanen ved Ås ungdomsskole. Modulene skal 

ha kapasitet til å dekke Rustad skole, samt ta økningen av antall skolebarn som 
kommer i sentrum, inntil nye Rustad skole står klar. Finanskostnadene må 
innarbeides i budsjettet fra 2016. 

4. Elevene ved Rustad skole flyttes til modulskolen ved Ås ungdomsskole når 
utbyggingen starter. 

5. Elevene ved modulskolen flyttes til nye Rustad skole når denne står ferdig. 
6. Skolegrensene mellom Rustad og Åsgård skole endres midlertidig i 

utbyggingsperioden. 
7. Det legges til rette for at modulskolen ved Ås ungdomsskole kan benyttes av 

Åsgård skole ved fremtidig utbygging av denne. 
 
Formannskapets behandling 03.12.2014: 
Notat av 3.12.2014 var sendt ut: Modulskole ved Ås stadion – Konsekvenser for 
idretten, jf. 14/02230-17. 
 
Marianne Røed (Sp) fremmet forslag om alternativ 1 i saksfremleggets punkt 1.1 som 
alternativ til rådmannens innstilling: 
Paviljong 2 på Åsgård skole rives og det settes opp modulbygg med 7 klasserom. 
 
Jorunn Nakken (V) fremmet forslag om rådmannens innstilling punkt 1 og 2 som 
alternativ til Sp’s forslag. 
 
Votering: 
Sp’s forslag ble tiltrådt 7-2 (1Ap, V) ved alternativ votering mot V’s forslag. 
 
Formannskapets innstilling 03.12.2014: 
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Paviljong 2 på Åsgård skole rives og det settes opp modulbygg med 7 klasserom. 
 
 
 
 

F-85/14 
Nedsettelse av gruppe for lønnsevaluering av rådmannen 
 
Rådmannens innstilling: 
Følgende deltar i gruppe for lønnsevaluering av rådmannen: …….. 
 
Formannskapets behandling 03.12.2014: 
Formannskapet vedtok i åpent møte å lukke dørene under behandling av saken fordi 
også mandatet og dermed «arbeidstakers tjenestlige forhold» ville bli drøftet, 
jf. kommuneloven §§ 31 nr. 3/31a, nr. 1. 
 
Formannskapet drøftet seg frem til følgende omforente forslag: 
Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 03.12.2014: 
Medarbeidersamtale holdes med Johan Alnes (Ap), Arne Hillestad (FrP) og Jorunn 
Nakken (V) i uke 2. 
Forhandlingsutvalget har lønnssamtale med rådmannen i uke 3 eller 4 og innstiller til 
formannskapet. 
Formannskapet behandler sak om lønnsevaluering i møte 28.01.2015. 
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VEDLEGG, F-sak 83/14  
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 

 
Arbeiderpartiet (Ap) 

Nr. Forslag 

1.  Side 3 – Hovedmålene.  
1. I 2027 er Ås en miljøvennlig kommune med fokus på bærekraftig 

ressursbruk. 
2. I 2027 er Ås en inkluderende og mangfoldig kommune 
3. I 2027 er Ås et kunnskaps- og kultursenter i regionen 
4. I 2027 er Ås kommune en aktiv samfunnsutvikler og en attraktiv 

arbeidsgiver 
5. I 2027 skal kommunens verdier redelighet, ærlighet og åpenhet 

prege vår praksis og gjenspeiles i våre daglige handlinger. 
Merknad: Slik punktene er formulert vil de kunne oppfattes som om kommunen 
vil ta seg tid med måloppnåelsen til 2027, f. eks. punkt 5. Punktene bør 
omformuleres. 
 

2.  Side 7, punkt 1.1 – I 2027 skal Ås være et visningsvindu for bærekraftig areal- 
og tettstedsutvikling. 
Kommunen vil 
2. kulepunkt:  

tilrettelegge for at 90 % av boligveksten kanaliseres til Ås tettsted – de 
resterende 10 % skal i hovedsak legges til andre kollektivbaserte 
lokalsentra og sørge for at etablerte bosetninger og næringsområder 
vedlikeholdes.  

Merknad: Er vi enige i dette? 
 

3.  3. kulepunkt: 
Prioritering av gange, sykkel og kollektive løsninger foran varelevering, 

godstransport og privatbil i planleggingen av nye områder, og ved rehabilitering 
av etablerte områder 
Merknad: Trenger oppklaring på hvor sterkt privatbilen er tenkt nedprioritert 
 

4.  4. kulepunkt:  
Fastsette langsiktige byggegrenser for Ås tettsted 

Merknad: Er vi klare for dette så lenge vi ikke har sett noe forslag på hvor 
administrasjonen har tenkt at grensene skal gå? 
 

5.  Side 8, punkt 1.4 
5. kulepunkt – sikre gode boforhold på Solberg, ved å bidra til økt samarbeid 
mellom Ås og Ski kommune. 
Merknad: hva menes med utsagnet? 
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VEDLEGG, F-sak 83/14  
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 

 
Fremskrittspartiet (FrP) 

 

Nr. Forslag 

1.  Side 3 
Hovedmål for kommunen som helhet 
Det legges til et hovedmål: 
 I 2027er Ås et godt sted å bo for alle kommunens innbyggere. 
 

2.  Side 3 
Hovedmål for kommunen som organisasjon 
Det legges til et hovedmål: 

I 2027 leverer Ås kommune gode og effektive tjenester til kommunens 
innbyggere. 
 

3.  Side 4 
Følgende setning endres til: 

Flere boliger og et bredt utvalg av arbeidsplasser, handels-, tjeneste- og 
fritidstilbud med god kollektivdekning vil gjøre at flere kan gå og sykle til 
daglige gjøremål, og gir samtidig grunnlag for et bedre kollektivtilbud. 
 

4.  Sidefeltet om kollektivknutepunkt fjernes. 
 

5.  Side 7 
Pkt. 1.1 
Kommunen vil 
Kulepunkt 2 endres til 

 Tilrettelegge for at 90 % av boligveksten kanaliseres til tettstedene i 
Ås kommune (Ås sentrum, Vinterbro og Solberg) – de resterende 10 
% skal i hovedsak legges til andre områder med kollektivdekning. 
 

6.  Kulepunkt 4 fjernes: 

 Fastsette langsiktige byggegrenser for Ås tettsted 
 

7.  Side 8 
Punkt 1.2 
Kulepunkt 5 endres til: 
Redusere bruk av fossile energikilder til oppvarming og kjøling av kommunale 
bygg og vurdere bruk av fornybare energialternativer. 
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VEDLEGG, F-sak 83/14  
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 

 
Venstre (V) 

 

Nr. Forslag 

1.  s. 6, Stryke siste setning: ”Videre vil en konsentrert utbygging …” 
 

2.  s 7, 1.1 Nytt første kulepunkt: ”Styre og regulere veksten slik at den ikke 
overskrider kommunens evne til å opprettholde tjenestetilbud med en 
akseptabel kvalitet til enhver tid.” 
 

3.  Endret andre kulepunkt: ”90 % av veksten skal skje i Ås tettsted og langs 
bussaksene, der dette ikke kommer i konflikt med jordvern, biologisk mangfold 
og nærfriluftsområder.  
 

4.  Endring i tredje kulepunkt: Fjerne ordene ”varelevering, godstransport og” 
 

5.  Tillegg i fjerde kulepunkt: … Ås tettsted, ”som skal omfatte områder som ikke 
kommer i konflikt med jordvern, biologisk mangfold og nærfriluftsområder, og 
ivaretar hensynet til bokvalitet.” 
 

6.  s.8, 1.4: Tillegg til siste kulepunkt: …Nordby ”, Ski, Ås stasjon og Drøbak og 
mellom Kroer og Ås stasjon.” 
 

7.  s.9, 1.5: Språklig endring i tredje kulepunkt: stryke ”forhold til”. 
 

8.  s. 10, 1.7: Nytt første kulepunkt: ”Unngå nedbygging av høyproduktiv matjord i 
alle deler av kommunen. 
 

9.  Strykning i andre kulepunkt: ”nydyrking og” 
 

10.  s.11, Første avsnitt: Stryke setningen som begynner med ”Økonomisk 
nedgang …” 
 

11.  Endre kulepunktet nederst på siden: ”forebygge sosiale helseforskjeller” 
 

12.  s.13, tillegg under ”Bomiljø”: … og lavinntektsgrupper ”i hvert boligområde, der 
kravet til gode og trygge bomiljø opprettholdes.” 
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VEDLEGG, F-sak 83/14  
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 

 
Sosialistisk venstreparti (SV) 

 

Nr. Forslag 

1.  s. 7 pkt. 2 1.1 
For å skjerme jordene i sentrum vil Ås kommune søke fritak fra 
byutviklingsnormen om at 90 % av boligveksten skal skje i Ås tettsted. 

2.  s. 7, 1.2 nytt punkt 
Være en pådriver for å få på plass en bysykkelordning 

3.  s. 7, 1.1. siste punkt 
Være pådriver for at miljøvennlig materialbruk ved nybygging og rehabilitering 
blir standard i kommunen 

4.  s. 8, 1.3 nytt punkt 
Etablere et svømme- og badeanlegg med utebassengdel i samarbeid med 
NMBU, samskipnaden og ved hjelp av tippemidler 
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VEDLEGG, F-sak 83/14  
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 

 
Kristelig Folkeparti (KrF) 

 

Nr. Forslag 

1.  Side 3 
«Per dags dato» i sidefeltet til venstre erstattes med riktig dato. 

2.  Side 5, siste avsnitt: 
Setningen som begynner med «spredt utbygging….» strykes. Neste setning 
endres til: «For å bevare levedyktig naturmangfold og legge til rette for friluftsliv 
er det viktig å sikre sammenhengende grøntområder». 

3.  Side 7, 2. kulepunkt under 1.1. endres til: 
«Tilrettelegge for at over halvparten av befolkningsveksten kanaliseres til Ås 
tettsted, mens resten i hovedsak skal legges til områder som kan betjenes med 
kollektivtrafikk.» 

4.  3. kulepunkt som begynner med «prioritering gange,..» strykes. 

5.  Side 8, siste kulepunkt under 1.4 endres til: 
«arbeide aktivt for å etablere en lokal kollektivrute som kan betjene 
boligområdene rundt Ås sentrum og knytte disse til Ås stasjon, Campus Ås og 
Korsegården» 

6.  Nytt kulepunkt:  
«arbeide aktivt for å etablere et kollektivtilbud mellom Ås sentrum, Campus Ås, 
Norbyområdet, Vinterbro, Solberg og Ski. 

7.  Side 19, nest siste kulepunkt under 3.4 endres til: 
«legge til rette for kunnskapsbaserte arbeidsplasser i nærheten av Ås sentrum 
og Campus Ås. 

8.  Side 20, nytt kulepunkt under 3.5:  
«være en pådriver for næringsutvikling i tilknytning til Campus Ås, og aktivt 
markedsføre Ås som en attraktiv kommune for kunnskaps- og 
forskningsrelatert næringsvirksomhet.» 
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