
 

 

Ås kommune  

  

 

18/00017 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 
Møtetid: 06.06.2018 kl. 18.30 – 22.45 
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 
V:  Jorunn Nakken 
H: Stein Ekhaugen, Hilde Kristin Marås 
FrP: Arne Hillestad 
Sp: Marianne Røed 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ap:      Johan Alnes 
 
Forfall:  
MDG: Erik Wegge Bergvik 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt,  
etatsjef for teknikk og miljø Nils Erik Pedersen, 
oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud,  
service- og kommunikasjonssjef Anne Eid og økonomisjef Emil Schmidt. 
 
Diverse merknader: 
Orientering fra ordfører og eventuelt: Punkt 6 og 7 ble behandlet til slutt i møtet. 
Punkt 7 ble behandlet for lukkede dører i henhold til kommuneloven § 31 nr. 4. 
 
Møteprotokoll godkjent 11.06.2018 
av ordfører Ola Nordal og varaordfører Jorunn Nakken. 
 
Underskrifter: 
 

_____________________             _____________________ 
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Informasjon fra rådmann 
 
1. Salg av området Dyster Eldor II 

Eiendomssjef Roy Sypriansen orienterte kort om anskaffelsesprosessen som 
medførte at kontrakt ble tildelt DNB Næringsmegling AS. Geir Gjerde fra DNB 
presenterte fremdriftsplan og anbefalt salgsstrategi.  
 

Angitt tidsplan indikerer en prosess hvor endelig kontrakt muligens kan 
undertegnes i løpet av oktober 2018. 

 
2. Etatsjef for teknikk og miljø Nils Erik Pedersen orienterte om status vedrørende  

EPC prosjektet og konsekvensene av at kontraktspartner NEE har gått konkurs. 
Formannskapet støtter at Ås kommune viderefører prosjektet uten sparegaranti, 
så langt det er hensiktsmessig og lønnsomt, ved å tre inn i de inngåtte avtalene 
mellom NEE og deres underleverandører. 
 

Informasjon fra ordfører og eventuelt 
 
1. Follo-piloten 2013-2018. Rapport fra første periode ble delt ut. 

Follo-piloten er et samarbeidsprosjekt mellom alle kulturskolene i Follo og Norges 
musikkhøgskole (NMH). 
 

2. Snublesteiner nedlagt i Solfallskroken, på Kroer skole og på NMBU. Ordfører 
deltok i markeringen 5. juni 2018. 
 

3. En kirkeklokke i Ås kirke er ødelagt. Ordfører har ikke lovet midler fra 
formannskapet. Kronerulling er iverksatt. 

 
4. Matfagdagen 2018. Matforskere fra Nofima, Nibio, Veterinærinstituttet og NMBU 

møtte kommuner og næringsliv i Follo 05.06.2018. Hvordan sikrer vi god mat, 
matglede og ernæring i kommunale institusjoner? 

 
5. Flerbrukshall/idrettshall ved Ås videregående skole, jf. K-sak 31/18, 15.05.2018. 

Jorunn Nakken (V) har foreslått overfor ordfører å følge opp saken ved å invitere 
til et møte med idretten over sommeren, for eventuelt å ta opp igjen saken etter 
dette.   
 

Formannskapets behandling 06.06.2018: 
Kommunestyrets vedtak om flerbrukshall med spilleflate 25x45m og 
tribunekapasitet til ca. 370 besøkende står. Ordfører, varaordfører Jorunn Nakken 
(V) og representanter fra rådmannen deltar på et møte 12.06.2018 med 
fylkeskommunen. 

 
6. Rådhusplassen 29. Informasjon om status vedrørende leieforhold og 

bygningstilstand. 
 

7. Dørene ble lukket i henhold til kommuneloven § 31 nr. 4 for orientering om 
kommunale tjenester for brukere med spesielle behov. 
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Referatsaker  

6/18 18/00022-6 Oslofjordens friluftsråd - Årsmøteprotokoll og 
deltakerliste 
 

7/18 18/00022-4 Oslofjordens Friluftsråd - Innkalling til årsmøte 
05.04.2018 

 
Referatsakene ble tatt til orientering.  
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Saker til behandling  

F-45/18 
Skolebehovsanalyse Ås nord 2018-2030 
 
Innstillinger fra HOK 30.05.2018, ungdomsrådet 29.05.2018 og rådmannen: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Formannskapets behandling 06.06.2018: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 06.06.2018: 
1. Skolekretsgrensene endres mellom Sjøskogen skole og Nordby skole ved at 

elever som bor i rode 4,6 og 7 i Togrenda grunnkrets flyttes til Sjøskogen skole. 
Elever som går på Nordby skole vil få fortsette der ut 7.trinn. Den nye 
skolekretsgrensen vil gjelde fra Sjøskogen skole står klar som 2 parallell skole  

2. Solberg skole utvides til en 4-parallell skole innen 2024/2025. 
3. Det legges frem en ny skolebehovsanalyse for skolene i Ås etter at nytt 

boligprogram er vedtatt. 
4. Det legges frem en ny skolebehovsanalyse for ungdomsskolene i Ås innen 2020. 
 
 
 
 

F-46/18 
Ny samarbeidsavtale med Norges musikkhøgskole og Akershus 
fylkeskommune - Follo-piloten 
 
Innstillinger fra HOK 30.05.2018 og rådmannen:   
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Formannskapets behandling 06.06.2018: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 06.06.2018: 
1. Ås kommune inngår samarbeidsavtale med Norges musikkhøgskole og Akershus 

fylkeskommune om videreføring av «Follo-piloten». Kulturskolen i Ås deltar 
sammen med de øvrige kulturskolene i Follo, og kulturskoler fra andre Akershus-
kommuner. Avtalen gjelder for perioden fra 01.08.2018 - 31.12.2022.   

2. I forbindelse med rullering av økonomisk handlingsplan 2019-2023 foreslår 
rådmannen videreføring av tiltaket med kostnadsramme på kr. 80.000,- årlig fra 
2019, som utgjør Ås kommunes forpliktende andel i henhold til 
samarbeidsavtalen. Dekningen må vurderes i forbindelse med budsjett 2019. 
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F-47/18 
Kroer skole - Struktur og drift fra 2019 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 30.05.2018:  
1. Saken drøftes over to møter i hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) slik at 

saken følges opp 22.08.2018.  
2. Hovedutvalget ber om mer informasjon om: 

o befolkningsprognoser 
o oppsett over den antatte økonomiske besparelsen ved nedleggelse av Kroer 

skole der usikkerheten rundt hver post angis som sikker/svært usikker. 
o hva skal Kroer skole brukes til dersom den legges ned? 
o kostnadsberegninger og vurderinger på elever med særskilte behov og 

vedlikeholdskostnader.  
_____ 

 
Ungdomsrådets innstilling 29.05.2018 og rådmannens innstilling: 
Kroer skole legges ned fra høsten 2019 når nye Rustad skole står ferdig. Elever 
bosatt innenfor Kroer skolekrets i dag, overføres til Rustad skole.  
 
Formannskapets behandling 06.06.2018: 
Ola Nordal (Ap) fremmet forslag om at saken utsettes til innstilling fra HOK foreligger. 
 
Votering: Ap’s utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets utsettelsesvedtak 06.06.2018: 
Saken utsettes til innstilling fra HOK foreligger. 
 
 

 
 
F-48/18 
Ås kommunes reglementer - revidering 
 
Formannskapets vedtak 02.05.2018: 
Saken behandles to ganger i formannskapet. 
Reglementet ble drøftet, behandlingen fortsetter på neste møte.  
 
Utvalgenes innstillinger: se formannskapets innkalling til møte 06.06.2018. 
  
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 06.06.2018: 
Formannskapet drøftet seg frem til at forslagene sendes sekretær og følger saken til 
kommunestyret. Ordfører lager voteringsskjema.  
Mottatte forslag per 08.06.2018: Se under formannskapets innstilling. 
 
Votering: Det omforente forslaget om videre behandling ble enstemmig tiltrådt. 
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Formannskapets innstilling 06.06.2018: 
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1 datert 11.04.2018, 
vedtas med følgende endringer: 

_____ 
 
Endringsforslag som følger saken til kommunestyret: 
 

Arbeiderpartiets forslag: 
 

1. Reglementets punkt 12: nytt 2.avsnitt: 

Kommuneloven § 77 nr. 7 omhandler kontrollutvalgets spesielle innsyns- og 
undersøkelsesrett i kommunen. 

2. Det tas inn nytt punkt der Rådmannen delegeres behandlingsansvaret 

(gjennomføring og det daglige ansvaret) for internkontroll og personvern etter 

personopplysingsloven og EUs personvernforordning. 

3. Ordet «veg» rettes til «vei» i hele dokumentet. 

4. Pkt 7.3.3: Ordet «KAN» fjernes i avsnitt 2 og tilsvarende justering gjøres for alle 

hovedutvalgene. 

5. Pkt 7.10 oppgaver og ansvar, s.30 kulepunkt 1 endres slik: 

«Tiltak med funksjonshemmede som spesiell målgruppe» endres til 
«Universell utforming og tiltak vedrørende tilgjengelighet for funksjonshemmede.» 

6. Pkt 7.8 Eldrerådet, om hva eldrerådets årsmelding skal inneholde: 

Nest siste kulepunkt endres slik at det lyder: 
«Oversikt over saker som rådet har behandlet.» 

7. Pkt 10.2.1.9 endres til: 

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. 

_____ 
 

 
Høyres forslag: 

  
Punkt 6.1 Formannskapets oppgaver: 
Nest siste kulepunkt utgår.  
  
Punkt 7.5 Forhandlingsutvalget: 
Forhandlingsutvalget nedlegges. 
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Punkt 9.1 Rådmannen har ansvaret for: 
Første kulepunkt utgår og erstattes med to nye kulepunkter.  

 Ansvar for en god forvaltning og effektiv bruk av kommunens ressurser, 
herunder evaluering og effektivisering av prosesser og gjennomføring av 
omstillinger i kommunens administrative organisering. 

 Etablere rutiner for effektiv internkontroll og kvalitetsstyring. 
  
Punkt 9.3 Rådmannens myndighet som arbeidsgiver: 
Siste kulepunkt utgår og to nye kulepunkter legges til. 

 effektivisere og foreta nødvendige omstillinger i kommunens administrative 
organisering.  

 gjennomføre, godkjenne og avslutte lokale forhandlinger i henhold til 
Hovedavtalen for alle stillinger / områder, med unntak av lønn til rådmann. 

  
Punkt 4.2 Kommunestyret selv skal:  
Kulepunkt nummer 12: Fastsette hovedtrekkene i kommunens administrative 
organisering, herunder etatsinndeling, utgår. 

_____ 
 
 

 
F-49/18 
Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Dispensasjon - Klage på vedtak 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 31.05.2018:  
Tilsvarer formannskapets innstilling. 

_____ 
 
Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret har vurdert klagen i medhold av fvl. § 33. Kommunestyret finner at 
klagers anførsler ikke utgjør nye momenter som medfører en annen vurdering av 
saken enn det som fremkommer av vedtak datert 21.03.2018. Kommunestyret 
opprettholder vedtak om innvilget dispensasjon av 21.03.2018, K-sak 14/18. Klagen 
tas således ikke til følge. 
 

Formannskapets behandling 06.06.2018: 
Votering: 
Hovedutvalgets innstilling ble vedtatt 6-3 (Sp, V, SV) ved alternativ votering mot å gi 
klager medhold. 
 

Formannskapets innstilling 06.06.2018: 
Kommunestyret har vurdert klagen i medhold av fvl. § 33. Kommunestyret finner at 
klagers anførsler ikke utgjør nye momenter som medfører en annen vurdering av 
saken enn det som fremkommer av vedtak datert 21.03.2018. Kommunestyret 
opprettholder vedtak om innvilget dispensasjon av 21.03.2018, K-sak 14/18. Klagen 
tas således ikke til følge. 
 

Saken oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
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F-50/18 
Åsgård skole. Konsept 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 31.05.2018 (HTM):  
Åsgård skole planlegges videre fram til forprosjekt basert på følgende forutsetninger: 

 Maksimal høyde på 4 etg.  

 Flytting av D6 vurderes/utredes som en del av prosessen. 

 Ytterligere forslag følger saken. 
Tidsplanen med ferdigstillelse 2021 forutsetter at alt går 100 % etter planen. Med 3 
innsigelser fra Statens Vegvesen, fylkesmannen og Akershus fylkeskommune virker 
dette svært optimistisk. 
 
Forslag som følger saken: 
Jan Ove Rikheim (H) fremmet forslag om rådmannens alternative innstilling med 2 
nye kulepunkter 

 D6 rives/flyttes 

 Det gule huset rives  
  
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag   
Alternativ til strekpunkter i rådmannens innstilling pkt 1: 

a. Rødskolen oppgraderes til kombinert bruk skole og kulturskole. 

b. Det gule huset («Stallen») rives. Med utgangspunkt i bygningens plassering 

og retning brukes tomta til nytt skolebygg integrert planmessig med nye og 

eldre byggevolumer lenger vest. 

c. De nye byggene for øvrig etableres kun med de nødvendige høyder og med 

full flerbrukshall. 

Alternativ til punkt 3 i rådmannens innstilling: 
D6 håndteres som ressurs for- og del av prosjektet for Åsgård som skole- og 
kulturkvartal. 

_____ 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 30.05.2018 (HOK):  
1. Åsgård skole planlegges videre fram til forprosjekt basert på følgende 

forutsetninger:  
 - Rødskolen videreføres med dagens virksomhet 

- Det gjennomføres kun nødvendige vedlikeholdstiltak på Paviljong 4 og 5 
- Det nye skolebygget legges til rette for fremtidig utvidelse når Paviljong 4 og    
  5 når slutten av sitt livsløp. 
- Det nye skolebygget etableres med inntil 4 etasjer over bakkehøyde.  

2. Prosjektet videreføres innenfor vedtatte kostnadsramme på 312 mill. kroner.  
3. D6 flyttes dersom det gir mer hensiktsmessig utnyttelse av tomta.  
4. Ny Åsgård skole ferdigstilles til skolestart 2021. 
5. Videre drift av Midtgard utredes.  

_____ 
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Plan- og byggekomiteens innstilling 30.05.2018 (PBK): 
Åsgård skole planlegges innenfor følgende forutsetninger: 
- Rødskolen videreføres med dagens bruk og benyttes ikke til 

undervisningsarealer. 
- Paviljong 4 og 5 rives. 
- Det etableres et nytt skolebygg i 3 etasjer som dekker hele skolens behov 
 inkl. flerbrukshall. 
- Prosjektet videreføres innenfor en kostnadsramme på 350 mill. kroner. 
- Videre bruk av D6, eventuell flytting eller riving, utredes som en egen sak. 

_____ 

 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes uttalelse/innstilling 
29.05.2018: 
1. Rådet mener at fullverdig universell utforming må legges til grunn for 

utbyggingen. Med dette som bakgrunn bør paviljong 4 og 5 rives. 
- Rødskolen videreføres med dagens virksomhet.   

2. Videre bruk av D6, ev. flytting eller rivning, utredes som en egen sak. 
_____ 

 

Ungdomsrådets vedtak 29.05.2018: 
Åsgård skole planlegges innenfor følgende forutsetninger: 

 Rødskolen videreføres med dagens bruk og benyttes ikke til 
undervisningslokaler. 

 Paviljong 4 og 5 rives. 

 Det etableres et nytt skolebygg i 3-6 etasjer som dekker hele skolens behov 
inkludert flerbrukshall. 

 Prosjektet videreføres innenfor en kostnadsramme på 350 mill. kroner. 

 Videre bruk av Midtgard, eventuell flytting eller riving, utredes som egen sak. 
_____ 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Åsgård skole planlegges videre fram til forprosjekt basert på følgende 

forutsetninger:  
 - Rødskolen videreføres med dagens virksomhet. 

- Det gjennomføres kun nødvendige vedlikeholdstiltak på Paviljong 4 og 5 
 - Det nye skolebygget etableres med 3-6 etasjer med en full flerbrukshall 
2. Prosjektet videreføres innenfor vedtatte kostnadsramme på 312 mill. kroner.  
3. Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving, utredes som en egen sak. 
4. Ny Åsgård skole ferdigstilles til skolestart 2021. 

_____ 

 
Formannskapets behandling 06.06.2018: 
Arne Hillestad (FrP) fremmet rådmannens innstilling med følgende endring i punkt 3: 
«samtidig» tilføyes. 
 

Jorunn Nakken (V) fremmet Erling Rognlis (V) forslag i HOK: 
1. Punkt 1 – nytt strekpunkt:  

- Det nye skolebygget legges til rette for fremtidig utvidelse når paviljong 4 og 
5 når slutten av sitt livsløp. 

2. Endre punkt 3: 
D6 flyttes dersom det gir mer hensiktsmessig utnyttelse av tomta. 
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Kristine Lien Skog (SV) fremmet Håvard Steinsholts (SV) forslag i HTM: 
1. Alternativ til strekpunkter i rådmannens innstilling pkt 1: 

a. Rødskolen oppgraderes til kombinert bruk skole og kulturskole. 

b. Det gule huset («Stallen») rives. Med utgangspunkt i bygningens 

plassering og retning brukes tomta til nytt skolebygg integrert planmessig 

med nye og eldre byggevolumer lenger vest. 

c. De nye byggene for øvrig etableres kun med de nødvendige høyder og 

med full flerbrukshall. 

og 

2. Formannskapet ber rådmannen utrede alternativ lokalisering av Midtgard som 
ivaretar ungdommens behov. 

3. Trinnvis utbygging vurderes i forbindelse med ferdigstilling av skolebygg. 
 

Marianne Røed (Sp) foreslo som tillegg til HOK’s innstilling: 
1. D6 bevares i tråd med tidligere vedtak. 
2. Det utredes underjordisk parkering. 

 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag som tillegg til PBK’s innstilling: 

1. Det gule huset rives. 
2. Ungdomsrådets innstilling kulepunkt 5: 

Videre bruk av Midtgard, eventuell flytting eller riving, utredes som egen sak. 
 
Ola Nordal (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H: 
 Formannskapet ber om et notat om videre framdrift av prosjektet til 
 kommunestyremøtet på bakgrunn av innsigelser, befolkningsutvikling og 
 økonomi. 
 
Votering (med voteringspunkter): 
1) Rådmannens innstilling, innledende setning i punkt 1, ble enstemmig tiltrådt. 

(Åsgård skole planlegges…forutsetninger) 
2) Rådmannens innstilling punkt 1 strekpunkt 1 ble tiltrådt 8-1 (SV) ved alternativ 

votering mot SV’s forslag punkt 1 a. (Rødskole) 
3) PBK’s innstilling strekpunkt 2 ble tiltrådt 5-4 (Sp, FrP, SV, V) ved alternativ 

votering mot rådmannens innstilling punkt 1 strekpunkt 2. (paviljonger) 
4) PBK’s innstilling strekpunkt 3 ble tiltrådt 8-1 (SV) ved alternativ votering mot 

rådmannens innstilling punkt 1 strekpunkt 3. (etasjer og flerbrukshall) 
5) H’s forslag punkt 1 ble nedstemt 5-4 (2H, Sp, SV). (det gule huset) 
6) Rådmannens innstilling punkt 3 med FrP’s tillegg, ble tiltrådt 6-3 (Sp, SV, V). 

Dermed falt Sp’s forslag punkt 1 og V’s forslag punkt 2. (D6) 
7) SV’s forslag punkt 2 ble enstemmig tiltrådt (Midtgard) 
8) Sp’s forslag punkt 2 ble nedstemt 5-4 (1Ap, Sp, SV, V). (parkering) 
9) SV’s forslag punkt 3 ble nedstemt 7-2 (Sp, SV). (trinnvis utbygging) 
10) Ap’s forslag ble enstemmig tiltrådt. (notat) 
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Formannskapets innstilling 06.06.2018: 
1. Åsgård skole planlegges videre fram til forprosjekt basert på følgende 

forutsetninger: 
- Rødskolen videreføres med dagens virksomhet. 
- Paviljong 4 og 5 rives. 
- Det etableres et nytt skolebygg i 3 etasjer som dekker hele skolens behov 
 inkl. flerbrukshall. 

2. Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving, utredes samtidig som en egen sak. 
3. Kommunestyret ber rådmannen utrede alternativ lokalisering av Midtgard som 
 ivaretar ungdommens behov. 
 
Formannskapet ber om et notat om videre framdrift av prosjektet til 
kommunestyremøtet på bakgrunn av innsigelser, befolkningsutvikling og økonomi. 
 
 

F-51/18 
Tiltaksplan for sykling og gange for Ås kommune 2019-2022  
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 31.05.2018 (HTM):  
1. Tiltaksplan for sykling og gange 2019-2022 vedtas og legges til grunn for 

Handlingsprogram 2019-2022. 
2. Tiltak på fylkesveier oversendes Statens vegvesen. 
3. Kr. 175.000,- tilføres driftsbudsjettet og kr. 2.000.000,- tilføres 

investeringsbudsjettet for 2019 for å gjennomføre tiltak i tiltaksplanen. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 30.05.2018 (HOK):  
1. Tiltaksplan for sykling og gange 2019-2022 vedtas og legges til grunn for 

Handlingsprogram 2019-2022. 
2. Tiltak på fylkesveier oversendes Statens vegvesen. 
3. Kr. 175.000,- tilføres driftsbudsjettet og kr. 4.000.000,- tilføres 

investeringsbudsjettet for 2019 for å gjennomføre tiltak i tiltaksplanen. Det søkes 
innarbeidet i handlingsprogram med økonomiplan for 2019. 

4. «Tiltaksplan for sykling og gange for Ås kommune 2019-2022» bør tydeliggjøre 
forskjellen på gang-sykkelvei og sykkelvei. 

_____ 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Tiltaksplan for sykling og gange 2019-2022 vedtas og legges til grunn for 

Handlingsprogram 2019-2022. 
2. Tiltak på fylkesveier oversendes Statens vegvesen. 
3. Kr. 175.000,- tilføres driftsbudsjettet og kr. 4.000.000,- tilføres 

investeringsbudsjettet for 2019 for å gjennomføre tiltak i tiltaksplanen. 
_____ 

 
Formannskapets behandling 06.06.2018: 
Votering: 
HTM’s innstilling pkt. 1 ble enstemmig tiltrådt. 
HTM’s innstilling pkt. 2 ble enstemmig tiltrådt. 
Rådmannens innstilling pkt. 3 ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP) ved alternativ votering mot 
HTM’s innstilling pkt. 3. 
HOK’s innstilling pkt. 4 ble enstemmig tiltrådt. 
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Formannskapets innstilling 06.06.2018: 
1. Tiltaksplan for sykling og gange 2019-2022 vedtas og legges til grunn for 

Handlingsprogram 2019-2022. 
2. Tiltak på fylkesveier oversendes Statens vegvesen. 
4. Kr. 175.000,- tilføres driftsbudsjettet og kr. 4.000.000,- tilføres 

investeringsbudsjettet for 2019 for å gjennomføre tiltak i tiltaksplanen. 
3.  «Tiltaksplan for sykling og gange for Ås kommune 2019-2022» bør tydeliggjøre 

forskjellen på gang-sykkelvei og sykkelvei. 
 
 
 

F-52/18 
Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 31.05.2018:   
1. «Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022» vedtas. 
2. Innspill til tiltak på fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen. 
3. Kr. 250 000,- tilføres investeringsbudsjettet for 2019. 
 

Tilleggsforslag i vedlegg 3 – Ønskede tiltak fylkesvei: 

 Ny pri 3: Kroerveien: Videreføre gangveien fra Rustad skole til Rustadporten 
og Gamle Kroervei med tilrettelagte overganger fra vest ved bl.a. Solfallsveien 
og Gamle Kroervei. 

 Ny pri 4: Kirkerveien: Gang- og sykkelveianlegget må avsluttes med en 
trafikksikker kryssing av Kongeveien ved Lusitania. 

 Pri 18 – flyttes til pri 5 med tillegg til teksten i tiltak: :  …. Få bragt drenering i 
orden i undergangene E6 ve d Korsegården. 

 Ny pri 19 (Frogn): Tilrettelegging for gående og syklende langsmed 
Osloveien/Gamle Mossevei i Frogn fra Horgen til Vassum og videre fra 
Vassum til Froen Mølle. 

 Tillegg i punkt 6: Legge om Kroerveien til regulert trase øst for bebyggelsen 
ved Danskerud/Danskerud gård. 

_____ 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 30.05.2018:  
1. «Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022» vedtas. 
2. Innspill til tiltak på fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen. 
3. Kr. 250 000,- tilføres investeringsbudsjettet for 2019. Det søkes innarbeidet i 

handlingsprogram med økonomiplan for 2019. 
4. Gang-sykkelveien langs riksvei 152 fra Sentralholtet til Idrettsveien er trafikkfarlig. 

Dette må det gjøres noe med umiddelbart. 
____ 

 
Rådmannens innstilling: 
1. «Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022» vedtas. 
2. Innspill til tiltak på fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen. 
3. Kr. 250 000,- tilføres investeringsbudsjettet for 2019. 

_____ 
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Formannskapets behandling 06.06.2018: 
Votering:  
HTM’s innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 06.06.2018: 
1. «Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022» vedtas. 
2. Innspill til tiltak på fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen. 
3. Kr. 250 000,- tilføres investeringsbudsjettet for 2019. 
 
Tilleggsforslag i vedlegg 3 – Ønskede tiltak fylkesvei: 

 Ny pri 3: Kroerveien: Videreføre gangveien fra Rustad skole til Rustadporten 
og Gamle Kroervei med tilrettelagte overganger fra vest ved bl.a. Solfallsveien 
og Gamle Kroervei. 

 Ny pri 4: Kirkerveien: Gang- og sykkelveianlegget må avsluttes med en 
trafikksikker kryssing av Kongeveien ved Lusitania. 

 Pri 18 – flyttes til pri 5 med tillegg til teksten i tiltak: :  …. Få bragt drenering i 
orden i undergangene E6 ve d Korsegården. 

 Ny pri 19 (Frogn): Tilrettelegging for gående og syklende langsmed 
Osloveien/Gamle Mossevei i Frogn fra Horgen til Vassum og videre fra 
Vassum til Froen Mølle. 

 Tillegg i punkt 6: Legge om Kroerveien til regulert trase øst for bebyggelsen 
ved Danskerud/Danskerud gård. 

 
 
 

F-53/18 
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 31.05.2018:  
1. Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2019-2022 vedtas med følgende tillegg: 
Tiltaket Ny skytterbane Aalerudmyra inntas som nytt punkt 14. 

_____ 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 30.05.2018:  
1. Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2019-2022 vedtas. 
2. Frivillige organisasjoner bør trekkes inn i arbeidet. 
3. Lekeplasser og nærmiljøanlegg bør tillegges større vekt.  
4. Ved oppgradering av kunstgressbanen ved Ås stadion og Nordby stadion skal det 

brukes miljøvennlige alternativer til gummigranulat. 
_____ 

 
Rådmannens innstilling: 
1. Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2019-2022 vedtas. 

_____ 
 

Formannskapets behandling 06.06.2018: 
Votering: 
HOK’s innstilling pkt. 2-3 ble enstemmig tiltrådt. 
HTM’s innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
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Formannskapets innstilling 06.06.2018: 
1. Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2019-2022 vedtas med følgende tillegg: 

Tiltaket Ny skytterbane Aalerudmyra inntas som nytt punkt 14. 
2. Frivillige organisasjoner bør trekkes inn i arbeidet. 
3. Lekeplasser og nærmiljøanlegg bør tillegges større vekt.  
 
 
 

F-54/18 
Endringer i barnehageloven - minimumsnorm for bemanning 
 
Innstilling fra HOK 30.05.2018 og rådmannen:     
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Formannskapets behandling 06.06.2018: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 06.06.2018: 
Grunnbemanningen i barnehagene økes i henhold til bemanningsnorm i samsvar 
med barnehagekapasiteten. 
 
Det opprettes totalt 8,3 nye høyskolestillinger i de kommunale barnehagene.  
 
50 % av kjøkkenassistentstillingene i Frydenhaug, Søråsteigen, Vinterbro, Tunveien 
og Solbergtunet regnes inn i grunnbemanningen. 
 
 
 

F-55/18 
1. tertialrapport 2018 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 30.05.2018: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 

_____ 
 
Innstilling fra HTM 31.05.2018, HHS 30.05.2018 og rådmannen:  
1. tertialrapport 2018 tas til orientering. 

_____ 
 
 
Formannskapets behandling 06.06.2018: 
Votering: HOK’s innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 06.06.2018: 
1. tertialrapport 2018 tas til orientering. 
Bestilling vedtatt i K-sak 9/18-Barnefattigdom, følges opp mer konkret. 
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F-56/18 
Budsjettreguleringer 1. tertial 2018 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 31.05.2018: 
Budsjettreguleringer for 1. tertial 2018 tas til orientering. 

_____ 
 
Innstillinger fra HOK 30.05.2018 og rådmannen:  
Tilsvarer formannskapets innstilling. 

_____ 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 30.05.2018:  
Budsjettreguleringer innenfor HHS sitt ansvarsområde for 1. tertial 2018 vedtas i 
henhold til tabell 1, 2 og 3.  

_____ 
 
 
Formannskapets behandling 06.06.2018: 
Votering: HOK’s innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 06.06.2018: 
Budsjettreguleringer for 1. tertial 2018 vedtas i henhold til tabell 1, 2 og 3. 
 
 
 

F-57/18 
Uttreden av kommunale verv - John Oddvar Kvakkestad (FrP) - 
Nyvalg 
 
Ordførers innstilling: 
John Oddvar Kvakkestad (FrP) har trådt ut av sine kommunale verv på grunn av 
folkeregistrert flytting fra Ås kommune. 
 
Som nytt varamedlem på plass nr. 1 i Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) 
velges:………….. 
 
Konsekvenser for kommunestyret: 
Det foretas nytt valgoppgjør for Fremskrittspartiet (FrP) i kommunestyret slik: 
Marianne Nøkleby blir nytt varamedlem på plass nr. 6 etter opprykk. 
 
Formannskapets behandling 06.06.2018: 
Arne Hillestad (FrP) fremmet forslag om Astrid Rundqvist på plass 3 etter opprykk. 
 
Votering: Ordførers innstilling med FrP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets vedtak 06.06.2018: 
John Oddvar Kvakkestad (FrP) har trådt ut av sine kommunale verv på grunn av 
folkeregistrert flytting fra Ås kommune. 
 

Som nytt varamedlem på plass nr. 3 etter opprykk i Hovedutvalg for helse og sosial 
(HHS) velges: Astrid Rundqvist. 
 

Konsekvenser for kommunestyret: 
Det foretas nytt valgoppgjør for Fremskrittspartiet (FrP) i kommunestyret slik: 
Marianne Nøkleby blir nytt varamedlem på plass nr. 6 etter opprykk. 
 
 
 

F-58/18 
Ljungbyveien 17 - søknad om bruk av vedlikeholdsfond for 2018 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 31.05.2018:  
1. Ljungbyveien 17 rehabiliteres i tråd med fremlagte plan for å imøtekomme 

Arbeidstilsynets krav, dekke nødvendig vedlikeholdsbehov og utbedre skader 
etter vannlekkasje. 

2. Prosjektet finansieres med kr. 1 mill fra investeringsprosjektet Ljungbyveien 17. 
kr. 2,4 mill. finansieres med bruk av vedlikeholdsfond 

3. Det avklares hvorvidt forsikringsbeløpet inngår i overstående. 
_____ 

 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer formannskapets vedtak. 

_____ 

 
Formannskapets behandling 06.06.2018: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 06.06.2018: 
1. Ljungbyveien 17 rehabiliteres i tråd med fremlagte plan for å imøtekomme 

Arbeidstilsynets krav, dekke nødvendig vedlikeholdsbehov og utbedre skader 
etter vannlekkasje. 

2. Prosjektet finansieres med kr. 1 mill fra investeringsprosjektet Ljungbyveien 17. 
kr. 2,4 mill. finansieres med bruk av vedlikeholdsfond. 

 
 
 

F-59/18 
Gnr 17 bnr 1 - Drøbakveien 181 - Fradeling av tun med 
bygningsmasse - Søknad om dispensasjon 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 26.04.2018: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Formannskapets behandling 06.06.2018: 
Votering: HTM’s innstilling ble vedtatt 6-3 (Sp, SV, V). 
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Formannskapets vedtak 06.06.2018: 
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. 
 
 
 

F-60/18 
Planrammer og budsjettforutsetninger 2019-2022 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Prosessen med handlingsprogram 2019-2022 gjennomføres som beskrevet i 

tabell 1.  
2. De foreløpige økonomiske rammene for tjenesteområdene 2019 – 2022 er en 

videreføring av rammene for 2018-2021 justert for lønns- og prisvekst.  

3. Det planlegges med en ramme på 1 % av tjenesteområdets budsjetter til å dekke 
økte demografiutgifter. 

4. Det planlegges med en ramme på 1 % av tjenesteområdets budsjetter til 
effektivisering eller reduksjon av tjenester.  

5. Det innføres en finansiell handlingsregel som setter et makskrav til kommunens 
gjeldsgrad.  Rådmannen utarbeider et forslag til maksimal gjeldsgrad i forbindelse 
med HP 2019-2022. Kommunens fremdriftsplan for investeringer justeres i tråd 
med dette.  Vedtatte investeringer igangsettes når befolkningstall og inntektsnivå 
tilsier at handlingsregelen overholdes. 

 
Formannskapets behandling 06.06.2018: 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 
Punkt 5: Det innføres en finansiell handlingsregel. 
Nytt punkt: Det innføres eiendomsskatt på bolig fra og med budsjettåret 2019/2020. 
 
Ola Nordal (Ap) fremmet forslag om at kun følgende setning beholdes i punkt 5: 
Rådmannen utarbeider et forslag til maksimal gjeldsgrad i forbindelse med HP 2019-
2022. 
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Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1-4 ble enstemmig vedtatt. 
Ap’s forslag om endret punkt 5 ble vedtatt 7-2 (Sp, SV) ved alternativ votering mot 
SV’s forslag om endring i punkt 5.  
SVs forslag om eiendomsskatt ble nedstemt 8-1 (SV). 
 
Formannskapets vedtak 06.06.2018: 
1. Prosessen med handlingsprogram 2019-2022 gjennomføres som beskrevet i 

tabell 1.  
2. De foreløpige økonomiske rammene for tjenesteområdene 2019 – 2022 er en 

videreføring av rammene for 2018-2021 justert for lønns- og prisvekst.  

3. Det planlegges med en ramme på 1 % av tjenesteområdets budsjetter til å dekke 
økte demografiutgifter. 

4. Det planlegges med en ramme på 1 % av tjenesteområdets budsjetter til 
effektivisering eller reduksjon av tjenester.  

5. Rådmannen utarbeider et forslag til maksimal gjeldsgrad i forbindelse med HP 
2019-2022.  
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