
 

 

  

  

 

21/00080 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 

Møtetid: 21.04.2021 kl. 18.00 – 21.50 
Sted: Fjernmøte i Teams 
  

  
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 
H: Bengt Nøst-Klemmetsen 

FrP:  Kjetil Barfelt 
 

Møtende varamedlemmer/forfall: Ingen 
 
Fra administrasjonene møtte: 

Kommunedirektør Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård sekretær, 

Kommunalsjefene Ellen Benestad, Nils Erik Pedersen, Tove Kreppen Jørgensen. 

Enhetsleder plan, miljø og næring Ellen Grepperud, rådgiver areal- og 
samfunnsplanlegging Solveig Viste og kommuneoverlege Sissel Storhaug. 
 

Diverse merknader: 
Gruppeledere og hovedutvalgsledere var invitert med tale- og forslagsrett i 

dialog om kommuneplanen, gruppeleder Paul Bolus Johansen (KrF) deltok. 
Møtet ble overført på web-tv og ligger i opptak kommunens nettsider her.  
Rekkefølge av behandling i møtet: 

Dialog om kommuneplanens samfunnsdel, valgstyret (egen protokoll), 
informasjon fra kommunedirektøren, informasjon fra ordfører punkt 1 og 2, 

sakene 25, 26, sakene 27 og 28 ble utsatt, sakene 29-33, informasjon fra 
ordfører og eventuelt punktene 3 – 6.  
 

 
Møteprotokoll godkjent 26.04.2021 

av leder Ola Nordal og nestleder Martin Løken. 
 
 

______________________                   ______________________ 
  

https://www.as.kommune.no/web-tv.286792.no.html
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Saksliste 

 Side 

Dialog om kommuneplanen          2 
 
Informasjon fra kommunedirektøren        3 

Informasjon fra ordfører og eventuelt        3 

Saker til behandling 

25/21 14/03460-76 Konseptvalg for utvidelse av Nordre Follo 
Renseanlegg 

5 

26/21 19/01040-5 Oppfølging av Stortingsmelding 15, Leve hele 
livet 

6 

27/21 21/01023-1 Årsmelding med årsberetning 2020 for Ås 

kommune 

8 

28/21 21/01107-1 Årsregnskap 2020 Ås kommune 8 

29/21 21/00923-1 Follo barne- og ungdomsskole - endring av 
vedtekter - forslag om fysioterapitilbud i skolen 

9 

30/21 21/00837-1 Vurdering av muligheter for kommunale 

barnehager til å organisere mer matservering 

9 

31/21 16/00141-49 Rustad skole. Sluttrapport 10 

32/21 16/00212-5 Ljungbyveien 17. Sluttrapport 10 

33/21 16/00217-3 Solfallsveien spesialboliger. Sluttrapport 11 

    

 
 

Dialog om kommuneplanen med vekt på mål og strategier 21.04.2021 
ved enhetsleder plan, miljø og næring Ellen Grepperud og rådgiver areal- og 

samfunnsplanlegging Solveig Viste. Rådgiveren ga en presentasjon.  
 
Notat som grunnlag for dialog med formannskapet 21.04.2021 ble publisert 

15.04.2021: Kommuneplanens samfunnsdel: Forslag til mål og strategier og 
forholdet til bærekraftsmålene. 

 
Formannskapet drøftet:  

 Visjon for Ås kommune 

 Mål og strategier: 
o Fellestemaer 

o Tjenesområdene 
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Informasjon fra kommunedirektøren 

  
1. Tjenestepensjonen i KLP overskudd, 81 mill. kroner vil bli tilbakeført til 

kommunens premiefond. Premiefondet i dag er på 50 mill. kroner. 

 
2. Korona. Kommunedirektøren orienterte om status, jf. opptak i web-tv på 

kommunens nettsider her.  
Spørsmål fra H og FrP er besvart til formannskapet.  
Innsynsbegjæring på prioriteringsliste ble avslått. Klage på avslaget er gitt 

delvis medhold og sendt statsforvalteren for videre vurdering.  
 

 
Informasjon fra ordfører og eventuelt  

 
1. Ordfører orienterte om medvirkningsprosessen med Statsforvalter for 

fastsetting av videre tiltaksnivå for smitteverntiltak.  

 
2. Ordfører har sammen med Nordre Follos ordfører sendt brev til 

samferdselsministeren om oppfølging av møtet i desember 2020 om E-18 og 
bompenger. 

 

3. Reguleringsendring Nygård næringspark – forslag om ny sak. 
 

Edvin Søvik (Ap) fremmet fellesforslag fra Ap, H og FrP: 
Forslag til ny sak: Reguleringsendring Nygård næringspark  

Formannskapet har vurdert den mindre reguleringsendringen i Nygård 
Næringspark opp mot det pågående kommuneplanarbeidet. 

Formannskapet vurderer det slik at motstand fra ulike aktører er rettet 
mot endringen «samt forretninger innenfor faghandel med en størrelse på 

minimum 1500 m2 BRA», og ikke mot «hvitevarer, brunevarer og 
møbler».  

Formålet med den mindre reguleringsendringen endres til kun å omfatte 

«hvitevarer, brunevarer og møbler». Eventuell endring med formål «samt 
forretninger innenfor faghandel med en størrelse på minimum 1500 m2 
BRA» vurderes i Kommuneplanarbeidet. 

Martin Løken (MDG) fremmet følgende forslag: 

Uttalelsene fra de aktuelle aktører forslagsstiller henviste til i møtet, samt 
handelsanalysen, legges ved saken som kunnskapsgrunnlag i 

kommunestyrets behandling. 
 

Votering:  

Saken ble akseptert tatt til behandling 7-2 (MDG, V). 
Fellesforslaget ble vedtatt 8-1 (MDG). 

MDG’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

  

https://www.as.kommune.no/web-tv.286792.no.html


Ås kommune 

  
Formannskapet 21.04.2021 Side 4 av 11 

  

Formannskapets vedtak 21.04.2021: 
Forslag til ny sak: Reguleringsendring Nygård næringspark  

Formannskapet har vurdert den mindre reguleringsendringen i Nygård 
Næringspark opp mot det pågående kommuneplanarbeidet. Formannskapet 
vurderer det slik at motstand fra ulike aktører er rettet mot endringen «samt 

forretninger innenfor faghandel med en størrelse på minimum 1500 m2 BRA», 
og ikke mot «hvitevarer, brunevarer og møbler».  

Formålet med den mindre reguleringsendringen endres til kun å omfatte 
«hvitevarer, brunevarer og møbler». Eventuell endring med formål «samt 

forretninger innenfor faghandel med en størrelse på minimum 1500 m2 BRA» 
vurderes i Kommuneplanarbeidet. 

Uttalelsene fra de aktuelle aktører forslagsstiller henviste til i møtet, samt 

handelsanalysen, legges ved saken som kunnskapsgrunnlag i 
kommunestyrets behandling. 

 

 

4. Bod og torgleie på kommunal grunn – forslag fra HNM 

Hovedutvalget ber om sak til HNM/formannskapet der det redegjøres for at 
bod/torgleie på kommunal grunn gjøres kostnadsfri ut 2021. Det bes om at 
formannskapet på møte 21.04.2021 tar stilling til om det er ønskelig med en 

slik sak. 
 

Formannskapets behandling: HNM’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Formannskapets vedtak 21.04.2021: 
Formannskapet ber om sak til hovedutvalg for næring og miljø og 
formannskapet der det redegjøres for at bod/torgleie på kommunal grunn 

gjøres kostnadsfri ut 2021. 
 

 
5. Midlertitid fritaksordning eiendomsskatt næringsliv – forslag fra HNM 

Hovedutvalget ber om at kommunedirektøren legger frem et forslag til 

utforming av en midlertidig fritaksordning for eiendomsskatt for næringslivet i 
Ås. Den skal gjelde for virksomheter og selvstendig næringsdrivende som er 

spesielt rammet av nedstengingstiltakene etter kap 5A i Koronaforskriften. 
Det bes om at formannskapet på møte 21.04.2021 tar stilling til om det er 
ønskelig med en slik sak. 

 

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

 
Formannskapets vedtak 21.04.2021: 
Formannskapet bestiller ikke sak om midlertidig fritaksordning for eiendoms-

skatt for næringslivet i Ås 
 

 
6. Vaksinebeklagelse 

Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende fellesforslag fra H og FrP: 

For å avslutte denne saken en gang for alle foreslås det at formannskapet 
gjør følgende vedtak. Forslag: Tilsvarer formannskapets vedtak. 
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Votering: Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
Formannskapets vedtak 21.04.2021: 
Ås formannskap beklager at ikke FHIs retningslinjer om vaksinerekkefølge ble 

fulgt da enkelte ansatte/politikere ble vaksinert mot covid. 
 

 

Saker til behandling  

F-25/21 
Konseptvalg for utvidelse av Nordre Follo Renseanlegg 
 
Innstilling fra hovedutvalg for teknikk og plan 14.04.2021 og 

kommunedirektøren: 
1. Nordre Follo Renseanlegg gjennomfører en trinnvis utvidelse av dagens 

renseanlegg på Vinterbro (alternativ 3), for å sikre regionens behov for 
avløpsrensing frem mot 2080, i overensstemmelse med krav satt i 
utslippstillatelsen fra Statsforvalteren i Oslo og Viken. 

2. Selskapsavtalens pkt. 11.1 endres til: Selskapets låneramme settes til kr. 300 
millioner. Selskapet kan bare ta opp lån til kapitalformål eller til konvertering 

av gammel gjeld. 
 

Formannskapets behandling 21.04.2021: 
Maria-Therese Jensen (V) foreslo at følgende tekst følger med formannskaps-
saken i protokollen for bevisstgjøring av ansvaret kommunen har med å redusere 

utslipp fra kommunalt avløp. Ordfører bes ta med saken videre i 
representantskapet:  

«Formannskapet anerkjenner arbeidet utført og videre planer av Nordre Follo 
Renseanlegg. Det bes om at gjødsel- og/eller biogassproduksjon videreføres og 
om dette kan være et mulig miljøtiltak og utviklingsområde for NFR ifm den 

utvidelsen som er planlagt.» 
 

Votering: 
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
Formannskapet ga enstemmig tilslutning til Venstres oppfordring. 

 
Formannskapets innstilling 21.04.2021: 

1. Nordre Follo Renseanlegg gjennomfører en trinnvis utvidelse av dagens 
renseanlegg på Vinterbro (alternativ 3), for å sikre regionens behov for 
avløpsrensing frem mot 2080, i overensstemmelse med krav satt i 

utslippstillatelsen fra Statsforvalteren i Oslo og Viken. 
2. Selskapsavtalens pkt. 11.1 endres til: Selskapets låneramme settes til kr. 300 

millioner. Selskapet kan bare ta opp lån til kapitalformål eller til konvertering 
av gammel gjeld. 

_____ 
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Formannskapets oppfordring til ordfører om å ta med til 
representantskapet: 

Formannskapet anerkjenner arbeidet utført og videre planer av Nordre Follo 

Renseanlegg. Det bes om at gjødsel- og/eller biogassproduksjon vurderes videreført 
som et mulig miljøtiltak og utviklingsområde for NFR ifm den utvidelsen som er 
planlagt.  
 
 

 

F-26/21 
Oppfølging av Stortingsmelding 15, Leve hele livet 
 
Innstilling fra hovedutvalg for helse og sosial 14.04. og administrasjons-

utvalget 21.04. 2021: 
1. Tiltaksplan for oppfølging av reformen Leve hele livet vedtas.  
2. Tiltaksplanen rulleres årlig og status legges fram for helse og sosialutvalget. 

3. Innføring av reformen Leve hele livet omtales følges opp i kommuneplanens 
samfunnsdel og temaplan for helse og mestring. 

4. Hovedutvalg for Helse- og Sosial ber kommunedirektøren om en sak om 
endrede måltidsrutiner i kommunens helseinstitusjoner innen 30.09.21. 

5. Evaluere mulighet for å reparere og gå over infrastruktur hovedsakelig på 

Vinterbro og ÅS Sentrum ved å gå over turstier og mye brukte områder som 
folk går mye tur, for å sørge for at disse kan brukes av rullestolbrukere, 

rullatorer og andre bevegelseshemmede, som et forebyggende helsearbeid 
både fysisk og psykisk. 

6. HHS ber om at kommunedirektøren sikrer at Eldrerådet og Rådet for personer 

med nedsatt funksjonsevne blir hørt når veinorm/veibruksplan for Ås 
sentrumsområde skal utvikles. Dette som en del av tiltaksplanens 

innsatsområde om Et aldersvennlig lokalsamfunn.  
 

Råd for personer med funksjonsnedsettelses uttalelse 13.04.2021: 
Rådet gir sin tilslutning til den kvalitetshevning som er hensikten med denne 
reformen.  Denne kvalitetshevning må også må gjelde funksjonshemmede. En vil 

i den sammenheng understreke at funksjonshemmede kan ha spesielle behov, 
både fysiske og psykiske, som det er viktig å imøtekomme. Rådet ønsker å bli 

orientert om tiltak som gjelder funksjonshemmedes situasjon. 
 
Eldrerådets innstilling 13.04.2021: 

1. Tiltaksplan for oppfølging av reformen Leve hele livet vedtas.  
2. Tiltaksplanen rulleres årlig og status legges fram for helse og sosialutvalget. 

3. Innføring av reformen Leve hele livet omtales følges opp i kommuneplanens 
samfunnsdel og temaplan for helse og mestring. 

4. Eldrerådet har følgende innspill til temaer som bes vurdert: 
 Matservering til beboere – tidspunkt for middagsservering, jf. ER-9/17, 

eldrerådet 22.08.2017 Mat og måltider ved Moer sykehjem og eldreådets 

årsmelding 2018. 
 Mulighet for sykehjemsbeboere for å lage eller varme opp egen mat.  

 Kollektivtransportordning til sentrum, jf. eldreådets årsmelding 2018.  
 Egen side for eldre på kommunens Internett der temaer for eldre er 

samlet. Innbyggertorget kan også ha samlet informasjon for eldre. 

 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-eldreraadet-22-08-2017.350480.MD1I431635o00fe.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-eldreraadet-05-03-2019.350480.MD1I616977o5f5d.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-eldreraadet-05-03-2019.350480.MD1I616977o5f5d.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-eldreraadet-05-03-2019.350480.MD1I616977o5f5d.pts.html
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Kommunedirektørens innstilling: 
1. Tiltaksplan for oppfølging av reformen Leve hele livet vedtas.  

2. Tiltaksplanen rulleres årlig og status legges fram for helse og sosialutvalget. 
3. Innføring av reformen Leve hele livet omtales følges opp i kommuneplanens 

samfunnsdel og temaplan for helse og mestring. 

 
Formannskapets behandling 21.04.2021: 

Maria-Therese Jensen (V) fremmet punkt 4 i eldrerådets innstilling med følgende 
tillegg som 2 nye kulepunkter:  
 Felles enkel nettportal/sentral for digitale møter mellom eldre.  

 Tilrettelegging for fotgjengere ved fremtidig rullering av planen for sykkel og 
gange. 

 
Formannskapet drøftet seg frem til følgende endringer i HHS’ innstilling punkt 5 

på bakgrunn av forslag fra FrP og H: 
«turstier» endres til «turveier», «og mye brukte områder som folk går mye tur,» 
utgår. 

 
Votering: 

HHS’ innstilling punktene 1 - 4 ble enstemmig tiltrådt. 
HHS’ innstilling punkt 5 med foreslåtte endringer ble enstemmig tiltrådt. 
HHS’ innstilling punkt 6 ble enstemmig tiltrådt. 

Venstres forslag om eldrerådets punkt 4 med tilleggspunkter ble enstemmig 
tiltrådt 

 
Formannskapets innstilling 21.04.2021: 
1. Tiltaksplan for oppfølging av reformen Leve hele livet vedtas.  

2. Tiltaksplanen rulleres årlig og status legges fram for helse og sosialutvalget. 
3. Innføring av reformen Leve hele livet omtales følges opp i kommuneplanens 

samfunnsdel og temaplan for helse og mestring. 
4. Kommunestyret ber kommunedirektøren om en sak om endrede 

måltidsrutiner i kommunens helseinstitusjoner innen 30.09.21. 

5. Evaluere mulighet for å reparere og gå over infrastruktur hovedsakelig på 
Vinterbro og Ås sentrum ved å gå over turveier for å sørge for at disse kan 

brukes av rullestolbrukere, rullatorer og andre bevegelseshemmede, som et 
forebyggende helsearbeid både fysisk og psykisk. 

6. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren sikrer at Eldrerådet og Rådet 

for personer med nedsatt funksjonsevne blir hørt når veinorm/veibruksplan 
for Ås sentrumsområde skal utvikles. Dette som en del av tiltaksplanens 

innsatsområde om Et aldersvennlig lokalsamfunn.  
7. Følgende innspill til temaer bes vurdert: 

 Matservering til beboere – tidspunkt for middagsservering, jf. ER-9/17, 

eldrerådet 22.08.2017 Mat og måltider ved Moer sykehjem og eldreådets 
årsmelding 2018. 

 Mulighet for sykehjemsbeboere for å lage eller varme opp egen mat.  
 Kollektivtransportordning til sentrum, jf. eldreådets årsmelding 2018.  
 Egen side for eldre på kommunens Internett der temaer for eldre er 

samlet. Innbyggertorget kan også ha samlet informasjon for eldre. 
 Felles enkel nettportal/sentral for digitale møter mellom eldre.  

 Tilrettelegging for fotgjengere ved fremtidig rullering av planen for 
sykkel og gange. 

 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-eldreraadet-22-08-2017.350480.MD1I431635o00fe.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-eldreraadet-05-03-2019.350480.MD1I616977o5f5d.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-eldreraadet-05-03-2019.350480.MD1I616977o5f5d.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-eldreraadet-05-03-2019.350480.MD1I616977o5f5d.pts.html
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F-27/21 
Årsmelding med årsberetning 2020 for Ås kommune 
 

Innstillinger fra administrasjonsutvalget, HTP, HNM, HHS, råd for 
personer med funksjonsnedsettelse, eldreråd, ungdomsråd og 

kommunedirektøren: 

Årsmelding med årsberetning 2020 tas til orientering. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 14.04.2021: 
Årsmelding med årsberetning 2020 tas til orientering på HOK sitt 

ansvarsområde. 
 

Formannskapets behandling 21.04.2021: 
Ordfører orienterte om at F-sakene 27 og 28 må utsettes. 
 

Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Formannskapets utsettelsesvedtak 21.04.2021: 
Saken utsettes. 
 

 

F-28/21 
Årsregnskap 2020 Ås kommune 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Ås kommunes årsregnskap for 2020 tas til orientering 
 
Formannskapets behandling 21.04.2021: 

Ordfører orienterte om at F-sakene 27 og 28 må utsettes i påvente av 
kontrollutvalgets behandling. 

 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Formannskapets utsettelsesforslag 21.04.2021: 
Saken utsettes. 
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F-29/21 
Follo barne- og ungdomsskole - endring av vedtekter - 
forslag om fysioterapitilbud i skolen 
 
Innstillinger fra administrasjonsutvalget, HOK, råd for personer med 
funksjonsnedsettelse, ungdomsråd og kommunedirektøren: 

Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 

Formannskapets behandling 21.04.2021: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

Formannskapets innstilling 21.04.2021: 
1. Det etableres et fast fysioterapitilbud ved Follo barne- og ungdomsskole og 

dette finansieres gjennom en økning i elevprisen under forutsetning av at 
samtlige kommuner vedtar dette. 

2. Samarbeidsavtalen mellom Follokommunene endres i tråd med vedtaket. Den 

reviderte avtalen følger saken.  

 

 

F-30/21 
Vurdering av muligheter for kommunale barnehager til å 
organisere mer matservering 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 14.04.2021: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 

 
Kommunedirektørens innstilling: 
De kommunale barnehagene opprettholder dagens mattilbud og kostpris. 

 
Formannskapets behandling 21.04.2021: 

Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet kommunedirektørens innstilling som 
fellesforslag fra H og FrP:  

De kommunale barnehagene opprettholder dagens mattilbud og kostpris. 
 
Votering: 

HOK’s innstilling ble tiltrådt 6-3 (H, Sp, FrP) ved alternativ votering mot 
kommunedirektørens innstilling. 

 
Formannskapets innstilling 21.04.2021: 
Barnehagene sender ut på høring til samarbeidsutvalgene i henhold til 

kostprisøkning tilsvarende ett og to ekstra måltider og gjør en eventuell 
vedtektsendring i henhold til høringssvar. Vedtektsendringene vedtas endelig av 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur. 
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F-31/21 
Rustad skole. Sluttrapport 
 
Innstilling fra utvalg for kommunale byggeprosjekt og 

kommunedirektøren: 
Sluttrapport Rustad skole godkjennes. 
 

Formannskapets behandling 21.04.2021: 
Maria-Therese Jensen (V) fremmet fellesforslag fra MDG, SV og V: 

Formannskapet kan ikke godkjenne sluttrapporten slik den er p.t. da den ikke 
nevner mange av feilene som er gjort underveis i prosjektet og medførte av 
problemer i etterkant. Sluttrapporten må ta inn de feil og mangler som er hendt, 

og hvordan de er løst.  
Punkter: Trafikksikkerhet, lekkasjer, flaggstang som falt ned, små garderober fra 

planprosessen, herunder bes det vurderes om ikke flere naturbaserte løsninger 
kunne løst utfordringene knyttet til drenering og støy. 
 

Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet fellesforslag fra H og V som tilleggspunkt 
til kommunedirektørens innstilling: 

Kommunedirektøren bes legge frem en sak for HTP vedrørende 
støyproblematikken ved Rustad skole, med forslag til avbøtende tiltak og 

kostnadsoverslag. 
 
Votering: 

Innstilling fra utvalg for kommunale byggeprosjekt ble tiltrådt 5-4 (Sp, MDG, SV 
og V) ved alternativ votering mot fellesforslaget fra MDG, SV og V. 

Fellesforslaget fra H og V ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 21.04.2021: 

1. Sluttrapport Rustad skole godkjennes. 
2. Kommunedirektøren bes legge frem en sak for HTP vedrørende 

støyproblematikken ved Rustad skole, med forslag til avbøtende tiltak og 
kostnadsoverslag. 

 

 
 

F-32/21 

Ljungbyveien 17. Sluttrapport 
 

Innstilling fra utvalg for kommunale byggeprosjekt og 
kommunedirektøren: 
Sluttrapport for Ljungbyveien 17 godkjennes. 

 
Formannskapets behandling 21.04.2021: 

Votering:  
Innstilling fra utvalg for kommunale byggeprosjekt ble enstemmig vedtatt. 
 

Formannskapets innstilling 21.04.2021: 
Sluttrapport for Ljungbyveien 17 godkjennes. 
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F-33/21 
Solfallsveien spesialboliger. Sluttrapport 
 
Innstilling fra utvalg for kommunale byggeprosjekt og 

kommunedirektøren: 
Sluttrapport Solfallsveien spesialboliger godkjennes. 
 

Formannskapets behandling 21.04.2021: 
Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet tilleggsforslag til innstillingen: 

Formannskapet ber kommunedirektøren om å gjennomføre en pårørende-
undersøkelse ved Solfallsveien spesialboliger i forbindelse med evalueringen av 
prosjektet. 

 
Votering: 

Innstilling fra utvalg for kommunale byggeprosjekt ble enstemmig tiltrådt. 
H’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 

Formannskapets innstilling 21.04.2021: 
1. Sluttrapport Solfallsveien spesialboliger godkjennes. 

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gjennomføre en pårørende-
undersøkelse ved Solfallsveien spesialboliger i forbindelse med evalueringen 

av prosjektet. 
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