
 

 

  

  

 

21/00080 

 

MØTEPROTOKOLL 

Formannskapet 
 
Møtetid: 13.10.2021 kl. 18.00 – 21.25 
Sted: Ås kulturhus, Lille sal 

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 

  
Møtende medlemmer:  

Ap:     Ola Nordal, Emilie Efe Åm, Edvin Søvik 
Sp: Annett Hegén Michelsen 
MDG: Martin Løken 

SV: Dag H. Nestegard 
V: Maria-Therese Jensen 

Frittstående: Hilde Kristin Marås 
FrP:  Kjetil Barfelt 
 

Møtende varamedlemmer: 
Odd Vangen (Sp) og Bengt Nøst-Klemmetsen (H) møtte i F-sak 84/21  

for Emilie Efe Åm (Ap) og Kjetil Barfelt (FrP) på grunn av habilitet. 
 
Forfall: Ingen 

 
Fra administrasjonene møtte: 

Kommunedirektør Tom-Arne Tørfoss,  
førstekonsulent Vibeke Berggård sekretær. 
Kommunalsjefene Nils Erik Pedersen, Tove Kreppen Jørgensen og Per Korsvik. 

Økonomisjef Emil Schmidt og rådgiver Tone Marit Stensrud. 
 

Diverse merknader: 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Informasjon fra kommunedirektør, 
ordfører og eventuelt. Sakene 76, 77, 84, 78, 79 utgår, 81-83, 80. Deretter 

punktene 2-4 under informasjon fra ordfører og eventuelt. 
  

Sakene 80 og 84, samt punktene 2 og 3 under informasjon fra ordfører og 
eventuelt ble holdt for lukkede dører. Lukking av dørene ble enstemmig vedtatt 
i åpent møte. 

 
Møteprotokoll godkjent 15.10.2021 

av ordfører Ola Nordal og varaordfører Martin Løken. 
 
 

______________________                   ______________________ 
 

 
  



Ås kommune 

  
Formannskapet 13.10.2021 Side 2 av 10 

  

Saksliste 

 Side 

Informasjon fra kommunedirektør 

Informasjon fra ordfører og eventuelt 

Referatsaker 

Saker til behandling 

76/21 21/02855-1 Tapt svømmeopplæring under koronapandemien 4 

77/21 21/02863-1 Revidert skolebehovsplan 2021-2023 4 

78/21 20/02289-9 Orientering om rehabilitering og innhold i det nye 

ungdomshuset i Langbakken 37 

6 

79/21 21/00849-30 Rullering av tiltaksplan for idrett, nærmiljø og 

friluftsliv 2022-2025.         Utgår 

6 

80/21 20/03890-16 Søknader om ettergivelse for eiendomsskatt.  7 

81/21 20/00044-15 Fritak for eiendomsskatt boligeiendommer § 7 - 

skatteåret 2021 

8 

82/21 21/02938-1 2. tertialrapport 2021 - Ås kommune 9 

83/21 21/02940-1 Budsjettreguleringer 2. tertial 2021 - Ås 
kommune 

9 

84/21 21/02175-26 Klage på kommunal kompensasjonsordning for 

lokale virksomheter  
- Unntatt offentlighet, jf.  Offl § 13, fvl §13.1 

10 
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Informasjon fra kommunedirektør  

 
1. Kort status om arbeidet med handlingsprogrammet 

 

2. Covid-19 – status. Jf. kommunens hjemmeside. 
 

3. Områdemodell for gjennomføring og finansiering av felles infrastrukturtiltak i 
Ås sentralområde ligger til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside.  
Det vil bli lagt frem sak.  

 
 

Informasjon fra ordfører og eventuelt  
 

1. IKS representantskapsmøter - status. Neste års forventningsbrev legger inn 
14 dager ekstra for å få bedre tid til politisk forankring på forhånd.  
 Barnevernvakten. Det arbeides med nyorganisering som kommunalt 

vertskommunesamarbeid med Nordre Follo som vert. 
 Krise- og incestsenteret. I tråd med Stortingets vedtak skal det ikke tas 

betalt for mat. Tilbygg for menn v/prosjektavdelingen i Ås kommune - 
anbud er til behandling før ny entreprise. 

 Follo ReN lager prøveordning for dunk for glass- og metallavfall som kan 

bestilles. Modernisering og plassering av gjenbruksstasjoner vurderes, ev. 
en felles ved Bunnefjorden. Ombruksstasjon er også under vurdering. 

Ordfører inviterer Follo Ren til hovedutvalg for næring og miljø for 
orientering.  

 Brannvesenet – styret har laget investeringsstrategi, blir sendt ut til 

formannskapet. 
 Nordre Follo Renseanlegg – fornøyd med planen for nytt anlegg. 

 
2. Rettssak – status og oppfølging. 

 

3. Julegaver – status og oppfølging. 
 

4. Kommunestyrets julemiddag holdes torsdag 9. desember 2021 ca. kl. 19.00 
etter heldagsmøtet. Formannskapet valgte enstemmig varaordfører Martin 
Løken og Emilie Efe Åm som festkomité. De som inviteres er kommunestyrets 

faste medlemmer og møtende vara, hovedutvalgenes medlemmer, 
kommunedirektørens ledergruppe og politisk sekretariat. 

 
 
Referatsaker  

1/21 21/03011-1 Samarbeidsavtale om helsetjenester til 
studentene ved NMBU, signert 

 
Referatsaken ble tatt til orientering. 

  

https://www.as.kommune.no/korona.560029.no.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-ettersyn-omraademodell-for-gjennomfoering-av-felles-infrastrukturtiltak-i-aas-sentralomraade.6409924-514975.html#p64099242
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Saker til behandling  

F-76/21 
Tapt svømmeopplæring under koronapandemien 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 29.09.2021: 

Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Saken tas til orientering 
 

Formannskapets behandling 13.10.2021: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Formannskapets vedtak 13.10.2021: 
1. Kartlegging av elevenes svømmekompetanse (på den enkelte skole) 

gjennomføres umiddelbart etter gjennomført sikkerhets- og livredningskurs 
for lærerne (fullført 17.9.21). Basert på kartleggingen setter skolene inn tiltak 
for elever som har behov for det i tillegg til den ordinære opplæringen. 

Skolene rapporterer tilbake og resultatene legges frem for HOK høsten 2021. 
2. Tiltakene følges opp med ny kartlegging, for å sikre at tiltak har hatt ønsket 

effekt. Skolene rapporterer tilbake og resultatene legges frem for HOK før 
vinterferien 2022. 

3. Gratis svømmekurs for elever på 4. og 5. trinn, i regi av Ås kommune og 
svømmeklubben Ås IL gjennomføres vinterferien 2022 (uke 8) med150 
plasser. Dette skal skje i et samarbeid med skolene, slik at elever med 

mangelfull svømmekompetanse, avdekket i kartleggingen høsten 2021 og 
vinteren 2022 tilbys plass på kursene først. 

4. Kommunen rapporterer tilbake endelig status for dette prosjektet våren 2022. 
 
 

F-77/21 
Revidert skolebehovsplan 2021-2023 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 29.09.2021: 
1. Revidert skolebehovsplan godkjennes 

2. Ny skolebehovsplan legges frem før budsjettbehandling høst 2022 
_____ 

 

Ungdomsrådets vedtak 28.09.2021: 
1. Revidert skolebehovsplan godkjennes 

2. Ny skolebehovsplan legges frem før budsjettbehandling høst 2022 
 
Med følgende tilleggskommentar: Ungdomsrådet har tidligere bedt om nye 

utregninger av maksimumskapasitet basert på realistisk kapasitet. Blant annet i 
UR-sak 5/19. De oppfatter ikke at dette er gjort og tallene som er satt for 

maksimumskapasitet ikke stemmer overens med virkeligheten. Rådet har 
eksempler på at spesialrom benyttes som klasserom. De ønsker derfor en ny og 
realistisk utregning av maksimumskapasitet. 

_____ 
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Kommunedirektørens innstilling: 

1. Revidert skolebehovsplan godkjennes 
2. Ny skolebehovsplan legges frem før budsjettbehandling høst 2022 

_____ 

 
 

Formannskapets behandling 13.10.2021: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag:  

 Sjøskogen skole bygges ut til 2 paralleller slik det er planlagt og vedtatt. 

 At Nordby er sekundærskole for Sjøskogen og motsatt, skal ikke forstås 
slik at skolegrensene kan flyttes frem og tilbake ettersom det passer med 
kapasiteten.  

 

Edvin Søvik (Ap) løftet hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak som 
tilleggsforslag: 

Formannskapet ber om å få en kostnadsvurdering av store praksisrom/klasserom 
kan bygges om til fra to til tre klasserom, og at dette legges fram som sak eller 

notat i budsjettprosessen høsten 2021. 
 
Votering: 

Hovedutvalgets innstilling ble tiltrådt 7-2 (Frittstående, FrP) ved alternativ 
votering mot Frps forslag. 

Ap’s forslag enstemmig vedtatt. 
 
Protokolltilførsel fra Kjetil Barfelt (FrP): 

Antallet barn ved Sjøskogen skole er idag ca 10% over realistisk kapasitet ved 
skolen. Spesielrom benyttes kontinuerlig til undervisning og 1. klasse bruker 

SFO-lokalene som klasserom. De neste 5-6 år forventer kommunedirektøren at 
elevtallet vil synke med 5%. I virkeligheten er en slik prognose så usikker at 
elevtallet likegodt kan øke med 5%. 

 
Formannskapets innstilling 13.10.2021: 

Revidert skolebehovsplan godkjennes. 
Ny skolebehovsplan legges frem før budsjettbehandling høst 2022. 
 

Det bes om en kostnadsvurdering av store praksisrom/klasserom kan bygges om 
til fra to til tre klasserom, og at dette legges fram som sak eller notat i 

budsjettprosessen høsten 2021. 
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F-78/21 
Orientering om rehabilitering og innhold i det nye 
ungdomshuset i Langbakken 37 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs utsettelsesvedtak 29.09.2021: 
Saken utsettes i påvente av svar på spørsmålene fra ungdomsrådet:  

1.Hvordan planlegger kommunen å inkludere ungdom i enda større grad i   
  arbeidet mot hatkriminalitet og rasisme? 

2.Hvor stor del av midlene er allerede brukt for 2021? 
3.Hva var egentlig intensjonen med de 400.000 som skulle tilbakeføres?» 
 

Formannskapets behandling 13.10.2021: 
Votering: Saken ble enstemmig utsatt i påvente av hovedutvalgets innstilling. 

 
Formannskapets utsettelsesvedtak 13.10.2021: 
Saken utsettes i påvente av innstilling fra hovedutvalg for oppvekst og kultur. 

 
 

 

F-79/21 
Rullering av tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 
2022-2025 
 

Saken ble ikke klar for utsending. 
 

Formannskapets behandling 13.10.2021: 
Formannskapet drøftet seg frem til at saken utgår og utsettes til et senere møte. 
 

Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Formannskapets vedtak 13.10.2021: 
Saken utgår og utsettes til et senere møte. 
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F-80/21 
Søknader om ettergivelse for eiendomsskatt. 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Det gis ettergivelse for eiendomsskatt i 2021 for eiendommer som er innstilt 
for fritak i vedlegg 1. 

2. Det gis avslag for eiendomsskatt i 2021 for eiendommer som er innstilt for 

avslag i vedlegg 1.  
 

Formannskapets behandling 13.10.2021: 
Vedlegg 1 og 3 som er unntatt offentlighet, ble sendt i digital postkasse /Altinn 
12.08.2021. Nytt vedlegg 4 ble sendt i e-post/publisert 07.10.2021: Tolkning av 

kriterier for ettergivelse av eiendomsskatt, jf. dokument 20/03890-17. Saken er 
publisert i innkallingen på Ås kommunes hjemmeside og i Teams. 

 
Lukking av dørene ble enstemmig vedtatt i åpent møte, jf. kommuneloven § 11-
5, andre ledd og forvaltningsloven § 13, første ledd. Saken ble behandlet for 

lukkede dører. 
 

Formannskapet drøftet seg frem til følgende tilleggsforslag: 
Leietaker skal ikke defineres som en del av husstanden.  

 
Følgende legges til i kriterie 1a som en definisjon: 
Der det foreligger en undertegnet leiekontrakt med en leietaker regnes ikke 

inntekt til leietaker som en del av husstandens inntekt. Det er kun selve husleien 
som inngår som en del av inntekten til husstanden. 

 
Søker nr. 3 skal også innvilges ettergivelse for eiendomsskatt. 
 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling med omforente endringer ble enstemmig 

vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 13.10.2021: 

1. Det gis ettergivelse for eiendomsskatt i 2021 for eiendommer som er innstilt 
for fritak i vedlegg 1 med følende endring: Søker nr. 3 innvilges også 

ettergivelse for eiendomsskatt. 
 

2. Det gis avslag for eiendomsskatt i 2021 for eiendommer som er innstilt for 

avslag i vedlegg 1.  
 

3. Følgende legges til i kriterie 1a som en definisjon: 
Der det foreligger en undertegnet leiekontrakt med en leietaker regnes ikke 
inntekt til leietaker som en del av husstandens inntekt. Det er kun selve 

husleien som inngår som en del av inntekten til husstanden. 
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F-81/21 
Fritak for eiendomsskatt boligeiendommer § 7 - 
skatteåret 2021 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 

 
Formannskapets behandling 13.10.2021: 

Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 13.10.2021: 
Følgende boligeiendommer fritas eiendomsskatt for 2021: 

Nr Gnr Bnr Fnr Snr Eiendomsbesitter Skatt 2021 Kommentar 

1 42 1 196 0 Studentsamskipnaden i Ås 0  Pentagon 

2 42 1 270 0 Studentsamskipnaden i Ås 40 800  Pomona 

3 42 1 277 0 Studentsamskipnaden i Ås 0  Palisaden 

4 42 1 133 0 Studentsamskipnaden i Ås 85 184  Kajaveien 15 

5 42 1 105 0 Studentsamskipnaden i Ås 12 403  Skogveien studentby 

6 42 1 194 0 Studentsamskipnaden i Ås 0  Samfunnsveien 4 

7 42 1 193 0 Studentsamskipnaden i Ås 0  Høgskoleveien 16 

8 42 1 266 0 Studentsamskipnaden i Ås 8 002  S 2, H 11,13, K 16 

9 42 1 269 0 Studentsamskipnaden i Ås 18 825  Utveien 6 

10 42 318 0 13 Studentsamskipnaden i Ås 0  Rådhuspl. 11-13, s 13 

11 42 318 0 14 Studentsamskipnaden i Ås 0  Rådhuspl. 11-13, s 14 

12 42 318 0 15 Studentsamskipnaden i Ås 0  Rådhuspl. 11-13, s 15 

13 42 318 0 16 Studentsamskipnaden i Ås 0  Rådhuspl. 11-13, s 16 

14 42 318 0 24 Studentsamskipnaden i Ås 0  Rådhuspl. 11-13, s 24 

15 42 318 0 25 Studentsamskipnaden i Ås 0  Rådhuspl. 11-13, s 25 

16 42 318 0 26 Studentsamskipnaden i Ås 0  Rådhuspl. 11-13, s 26 

17 42 318 0 32 Studentsamskipnaden i Ås 0  Rådhuspl. 11-13, s 32 

18 42 107 0 0 Studentsamskipnaden i Ås 0  Kajaveien 18 

19 42 1 268 0 Studentsamskipnaden i Ås 0  Fougnerbakken 19 

            165 214  Sum SiÅs 

20 42 119 0 0 Siri Kjær 3 755  Herumveien 17 

Sum           168 969  Sum totalt 
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F-82/21 
2. tertialrapport 2021 - Ås kommune 
 
Innstillinger fra administrasjonsutvalg, HTP, HNM, HHS og råd for 

personer med funksjonsnedsettelse: 
2. tertialrapport 2021 tas til orientering. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 29.09.2021: 
2. tertialrapport 2021 tas til orientering innenfor utvalgets ansvarsområde. 

 
Eldrerådets innstilling/uttalelse 28.09.2021: 
2. tertialrapport 2021 tas til orientering med følgende merknader: 

 Eldrerådet er forbauset over hvor lite det står om eldre og tiltak for disse, 
herunder skyss til aktivitetssenter på Bjørnebekk og internt i kommunen. 

Skal ikke Ås være et attraktivt sted å bo i for eldre også?  
 Hvorfor ventes det med å åpne ny del av Moer sykehjem? 

Eldrerådet ber om orientering i neste møte. 

 
Formannskapets behandling 13.10.2021: 

Votering: Innstillingen fra utvalgene ble enstemmig tiltrådt. 
 

Formannskapets innstilling 13.10.2021: 
2. tertialrapport 2021 tas til orientering. 
 

 
 

F-83/21 
Budsjettreguleringer 2. tertial 2021 - Ås kommune 
 

Innstillinger fra administrasjonsutvalg, HHS og HNM: 
1. Budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4.  
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 29.09.2021: 
Budsjettreguleringer tas til orientering innenfor utvalgets ansvarsområde, i 

henhold til tabell 1,2 og 3 og 4. 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 29.09.2021: 

1. Budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4.  
 

2. HTP ser med bekymring på at rekruttering til eiendom/kommunalteknikk 
synes vanskelig. Den lave kapasiteten vanskeliggjør god saksgang innen 
VA/samferdsel. Dette bremser prosjekter som skal gi kommunen vekst og nye 

inntekter. Dette er krevende utfordring som har pågått over lengre tid. HTP 
anmoder formannskapet om å se på rekrutteringsutfordringen for eiendom og 

kommunalteknikk.   
3. HTP ser også med bekymring på det store etterslepet innen verdibevarende 

vedlikehold og drift som dette skaper, og etterspør satsing for å minske dette. 
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Formannskapets behandling 13.10.2021: 

Edvin Søvik (Ap) fremmet fellesforslag fra Ap, Sp, MDG, V, SV, FrP, Frittstående: 
Prosjektet «Sjøskogen skole oppgradering utearealer» økes fra 3 til 3,75 mill. 
inkl. mva. Midlene tas fra ubundet investeringsfond.  

 
Votering: 

Innstillingen fra HHS og HNM, ble enstemmig tiltrådt. 
Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt. 
 

Formannskapets innstilling 13.10.2021: 
1. Budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4.  

 
2. Prosjektet «Sjøskogen skole oppgradering utearealer» økes fra 3 til 3,75 mill. 

inkl. mva. Midlene tas fra ubundet investeringsfond.  
 
 

 

F-84/21 
Klage på kommunal kompensasjonsordning for lokale 
virksomheter 
 

Fullstendig protokoll er unntatt offentlighet, jf. offl. § 13/fvl § 13.1,  
dokument nr. 21/00080-75. 

 
Innstillinger fra hovedutvalg for næring og miljø 28.09.2021 og 

kommunedirektøren 21.09.2021: 
Unntatt offentlighet jf. offl. § 13/fvl § 13.1 
 

Offentlig del 
 

Formannskapets behandling 13.10.2021: 
Saken ble ettersendt i digital postkasse/Altinn 06.10.2021, og vedlegg 4 i digital 
postkasse/Altinn 07.10.2021.  

 
Etter enstemmig vedtak i åpent møte fratrådte Emilie Efe Åm (Ap) og Kjetil 

Barfelt (FrP) som inhabile etter koml. § 11-10 tredje ledd. De deltok i HNM’s 
behandling av saken den 28.09.2021.  
Odd Vangen (Sp) og Bengt Nøst-Klemmetsen (H) tiltrådte. 

 
Lukking av dørene ble enstemmig vedtatt i åpent møte, jf. kommuneloven § 11-

5, andre ledd og forvaltningsloven § 13, første ledd nr. 2.  
Saken ble behandlet for lukkede dører. 
 

_____ 
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