
 

 

Ås kommune  

  

 

18/00017 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 
Møtetid: 21.11.2018 kl. 16.30 – 18.25 
Sted: Ås kulturhus, Store sal  
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Ap:    Ola Nordal, Laila P. Nordsveen 
MDG: Erik Wegge Bergvik 
SV: Kristine Lien Skog 
V:  Jorunn Nakken 
H: Stein Ekhaugen, Hilde Kristin Marås 
FrP: Arne Hillestad 
 
Møtende varamedlemmer: 
Sp: Odd Vangen 
 
Forfall:  
Sp: Marianne Røed 
 
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: 
F-sak 97/18 var sendt ut som tilleggssak.  
Umiddelbart etter møtet ble det holdt møte i valgstyre. 
 
Møteprotokoll godkjent 22.11.2018 
av ordfører Ola Nordal og varaordfører Jorunn Nakken. 
 
Underskrifter: 
 

_____________________             _____________________ 
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Informasjon fra ordfører og eventuelt 

1. Eiendom 
Ås kommune har fått en henvendelse fra Raveien 9/Ørjan Eriksen om å vurdere 
makeskifte for to eiendommer. Det gjelder kommunens eiendom på Europan-
tomta  (869 kvm) og Eriksens eiendom, boligtomt på «trekanten» (870 kvm). 
Ordførers anbefaling er at kommunen ikke går inn i dette før Europantomta er 
ferdig regulert.  
 
Formannskapets behandling 21.11.2018: 
Formannskapet ba om at rådmannen legger frem en vurdering av om dette er 
interessant å gå videre med. 

 
2. Revisjon 

Fellesnemda har besluttet at Nordre Follo konkurranseutsetter revisjonen. Det 
innebærer at Ski vil tre ut av Follo Distriktsrevisjon, og dermed blir Enebakk, 
Nesodden og Ås igjen. Etter ordførers vurdering bør Ås da ta opp til vurdering 
hvilken ordning for revisjon Ås er tjent med framover. 

 

 Fellesnemnda for Nordre Follo har vedtatt følgende:  
1. Fellesnemnda velger å sette revisjonstjenesten ut på anbud fra og med 

regnskapsåret 2020.  

2. Fellesnemnda sier opp avtalen med de andre eierkommunene som er med 
i Follo Distriktsrevisjon IKS innen 31.12.18, med virkning fra 1.1.2020.  

3. Fellesnemnda søker å inngå avtale med utgående revisor for revidering av 
årsregnskapet for Oppegård kommune og Ski kommune for 2019.  

4. Fellesnemnda ber kontrollutvalget konkurranseutsette 
revisjonsoppdragene samlet og innstille overfor fellesnemnda på valg av 
revisor for hele revisjonsoppdraget. Det forutsettes at rådmann bistår 
kontrollutvalget med den praktiske gjennomføringen av 
anbudskonkurransen.  

5. Fellesnemnda forutsetter at avtale med revisor skal skje etter avtale om 2,5 
år med mulighet for 1+1 års opsjon.  

 

3. Viken 
Det har vært dialogmøte mellom fylkeskommunene og regionrådene om Viken. 
Viken arbeider med planstrategi for den nye fylkeskommunen, og ønsker dialog 
om denne. 

 

Referatsaker  

15/18 18/00022-14 Stemmekretsinndeling i Ås kommune gjeldende fra 
og med kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2019 
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Saker til behandling  

F-89/18 
Åsgård skole. Konsept. Eventuelle konsekvenser av innsigelser til 
reguleringsplanen 
 
Formannskapets utsettelsesvedtak 10.10.2018: 
Formannskapet utsetter saken og ber om vurdering av følgende: 
1. Mulighet for å erverve grunn på Søråsjordet. Mulighet for å justere skoleveien. 
2. Sjekke alternative løsninger for mer begrenset vern av bygningene i området. 
3. Er det behov for å øke utover 3 etasjer? 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 27.09.2018: 
1. Planleggingen av Åsgård skole videreføres iht. vedtak i K-Sak 43/18 med 

følgende endringer (alternativ 2): 
- Midtgard videreføres 
- «Det gule huset» (Stallen) videreføres 

2. Ungdomsklubben videreføres i Midtgard som i dag. 
3. Hvilke kommunale virksomheter som skal benytte «det gule huset» må utredes 

nærmere.  
4. Detaljreguleringsplanen for Åsgård skole revideres iht. dette vedtaket. 
 
Plan- og byggekomiteens innstilling 26.09.2018: 
Plan- og byggekomiteen anbefaler at planområdet utvides vestover på Søråsjordet. 
Skoleveien flyttes vestover i flukt med Søråsteigen barnehage og avgrenser 
skoletomten mot vest. Nåværende skolebygg 4 og 5 rives. Bevaringsverdige bygg 
D6, Midtgard og det gule huset rives ikke. Fremtidig bruk av disse avklares senere. 
 
Formannskapets behandling 21.11.2018: 
Svar på formannskapets spørsmål 10.10.2018 var lagt frem i vedlegg 2 og 3. 
 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet fellesforslag på vegne av Ap, H og FrP: 
Planleggingen av Åsgård skole videreføres i henhold til vedtak i K-sak 43/18. 
 
Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av Ap, H og FrP: 
Det igangsettes regulering til uteområde for skolen på areal avsatt til offentlig formål 
ute på Søråsjordet (avgrenset av forlengelsen av Skogveien). Dette gjøres som en 
egen planprosess som ikke skal være til hinder for framdrift av skoleplanleggingen. 
Behov for flerbrukshall vurderes på nytt. 
 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 
1. Skoleveien beholdes slik som den ligger i dag. 
2. Skoleveien 3 og den yngre delen av Midtgard rives. 
3. Tilbygget som rives på Midtgard tilbakeføres til opprinnelig utseende. 
4. Skoleveien 3 etableres ved å bevare opprinnelig tunstruktur. 
5. Antall etasjer, plassering og utforming av nye bygninger på Åsgård skole 

bearbeides videre og avklares i forbindelse med behandling av regulering og 
byggeprosjekt. 

6. D6 bevares.  
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Jorunn Nakken (V) fremmet forslag om rådmannens innstilling: 
1. Planleggingen av Åsgård skole videreføres iht. vedtak i K-Sak 43/18 med 

følgende endringer (alternativ 2): 
- Midtgard videreføres 
- «Det gule huset» (Stallen) videreføres 

2. Ungdomsklubben videreføres i Midtgard som i dag. 
3. Hvilke kommunale virksomheter som skal benytte «det gule huset» må utredes 

nærmere.  
4. Detaljreguleringsplanen for Åsgård skole revideres iht. dette vedtaket. 
 
Votering: 
SV’s forslag ble nedstemt 6-3 (Sp, MDG, SV).  
Fellesforslag fra Ap, H og FrP ble tiltrådt 7-2 (MDG, V) ved alternativ votering mot V’s 
forslag. 
 
Formannskapets innstilling 21.11.2018: 
1. Planleggingen av Åsgård skole videreføres i henhold til vedtak i K-sak 43/18. 
 
2. Det igangsettes regulering til uteområde for skolen på areal avsatt til offentlig 

formål ute på Søråsjordet (avgrenset av forlengelsen av Skogveien). Dette gjøres 
som en egen planprosess som ikke skal være til hinder for framdrift av 
skoleplanleggingen. 

 
3. Behov for flerbrukshall vurderes på nytt. 
 
Vedtak i K-43/18 
1. Åsgård skole planlegges videre basert på følgende forutsetninger: 

a. Rødskolen videreføres med dagens virksomhet.  
b. Paviljong 4 og 5 rives. 
c. Det gule huset (Stallen) rives. 
d. Det etableres et nytt skolebygg i 3 etasjer, over bakken, som dekker skolens 

behov inkl. flerbrukshall. 
e. Det skal vurderes å etablere nedgravd parkeringskjeller på hele eller deler av 

skoleområdet. 
2. Pga innemiljø og andre forhold på Åsgård skole flytter elevene inn i modulskolen 

ved Ås ungdomsskole så snart elevene fra Rustad flytter ut av modulskolen, selv 
om utbygging av Åsgård skole skulle bli noe forsinket. Trafikksikkerhetstiltak 
vurderes i forkant av flytting. 

3. Det tas sikte på at nye Åsgård skole skal stå ferdig innen 2022/2023. 
4. Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving, utredes samtidig som en egen sak. 
5. Kommunestyret ber rådmannen utrede alternativ lokalisering av Midtgard som 

ivaretar ungdommens behov.  
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F-90/18 
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 -2022 med 
økonomiplan 2019 
 
Rådmannens innstilling 22.10.2018: 
Tilsvarer formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
Formannskapets behandling 21.11.2018: 
Svar på partienes spørsmål til rådmannen ble sendt på e-post 19. og 20.11.2018, 
 jf. 18/03043. 
 
Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet foreløpig forslag som følger saken.  
Se vedlegg til protokoll. 
 
Votering: 
Det ble ikke votert, rådmannens innstilling fremmes til kommunestyret. 
 
Formannskapets innstilling 21.11.2018: 
1. Forslag til handlingsprogram 2019-2022 vedtas.   
 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2019 vedtas.   

a) Skattesatsene for 2019 fastsettes på høyeste sats i henhold til Stortingets 
vedtak i statsbudsjettet for 2019.   
b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 4.  
c) Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som Ås kommunes 
avgifter og gebyrer for 2019, jf. vedlegg 7.   
d) Opptak av ordinært lån på 235 941 000. kr vedtas. I tillegg tas det opp 
startlån for videreutlån på 30 mill. kr. Rådmannen gis fullmakt til å benytte 
mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil 15 mill. kr.   
e) Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost.   
f) Det budsjetteres med 6 680 000 kr i avkastning på kommunens e-
verksmidler i 2019. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til 
styrking av bufferfond. 
g) Det nedsettes en politisk og administrativ arbeidsgruppe som våren 2019 
utarbeider forslag til finansielle handlingsregler for Ås kommune.  

 
3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ    
        benyttes for skatteåret 2019:    

a) Næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av 
særskattereglane for petroleum, jfr eiendomsskatteloven § 3 bokstav d 

b) Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én 
syvendedel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum) 

c) Eiendoms-skattesatsen skal utgjøre 7 ‰ – 7 promille for begge punkter 
d) I medhold av eiendomsskatteloven § 7 skal følgende eiendommer fritas helt 

eller delvis for eiendomsskatt: 
- Eiendommer tilhørende stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å 

gagne kommunen, fylket eller staten, jfr eiendomsskatteloven § 7 a. 
- Bygninger som har historisk verdi, jfr eiendomsskatteloven § 7 b 
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e) Eiendommer som har fått fritak for eiendomsskatt i 2019 behøver ikke å søke 
fritak påfølgende år.  Det forutsettes at det ikke har vært vesentlige endringer 
på eiendommen og organisasjonsform til hjemmelshaver. 
Eiendomsskattekontoret skal utarbeide et forslag om hvilke eiendommer som 
fritas etter eiendomsskatteloven § 7 a og b for skatteåret 2020 som legges 
frem for kommunestyret for vedtak. Forslaget skal basere seg på de som 
innvilges fritak for skatteåret 2019. For eventuelle nye søkere om fritak settes 
fristen for å søke fritak etter eiendomsskattelovens § 7 til 1. oktober før 
skatteåret. 

f) Eiendomsskatten skal betales med samme terminforfall som for kommunale 
avgifter, jfr eiendomsskatteloven § 25. 

g) Ved taksering/retaksering og utskrivning av eiendomsskatt benyttes tidligere 
vedtatte skattevedtekter. 

_____ 
 
Forslag som følger saken: 
Ap’s foreløpige forslag vedlegges formannskapets protokoll 21.11.2018. 
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F-91/18 
Gjennomgang av kommunens fond 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Formannskapets behandling 21.11.2018: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 21.11.2018: 
Det omdisponeres fondsmidler til generelt disposisjonsfond og ubundet 
investeringsfond i tråd med tabell 1, 2, 3 og 4.  
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F-92/18 
Søknader om fritak for eiendomsskatt § 7 for 2019 
 
Rådmannens innstilling:  
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Formannskapets behandling 21.11.2018: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 21.11.2018: 
Følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt for 2019: 
 
  Gnr. Bnr.  Snr. Fnr. Eiendomsbesitter Skatt Kommentar 

1 41 1     NMBU 28 560    

2 42 1     NMBU 1 245 580    
3 42 1   102 Stiftelsen Kaja Barnehage 19 880  Kun bygg 

4 42 1   102 NMBU 2 170  Kun tomt 

5 42 1   278 Stiftelsen Åkebakke barnehage 23 170  Kun bygg 

6 44 19     Follo Futura 122 570  Inkl. 44/25 

7 54 18     Vestby og Ås Røde Kors 4 550    

8 54 371   x Moerlia barnehage 23 380  Kun bygg 

9 55 97     Akershus Fylkeskommune 500 220    

10 55 278   x Dysterlia barnehage 30 590  Kun bygg 

11 55 358 8   Norsk Sau og Geit 40 880    

12 58 2   x Follo Ren IKS 31 850  Kun bygg 

13 61 233     ÅSPRO AS 65 800    
14 61 263     ÅSPRO AS 63 910    

15 61 271     Stiftelsen Steinerbarnehagene i Ås 32 550  Inkl.60/41 

16 73 306   x Rustadporten Barnehage SA 21 770  Kun bygg 

17 74 115     Stiftelsen Knerten barnehage  16 380    
18 75 25     Granås Sykehjem AS 33 390    

19 95 4     Kroer Vel  13 790    

20 95 5   x Kroer Menighetsråd                                                   910  Kun bygg 

21 102 345     Øvre Nordby Vel                                                  12 810    

22 104 15     Stiftelsen Nordby Menighetssenter 14 980    

23 105 5     Liahøy SA 17 500    

24 107 475     Nordre Follo Renseanlegg IKS 186 200    

25 107 560   x Sjøskogen Foreldrelagsbarnehage SA 25 060  Kun bygg 

26 111 17   x Løvstad Barnehage SA 16 380  Kun bygg 

Sum           2 594 830    
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F-93/18 
Barn i lavinntektsfamilier 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret tar saken til etterretning. 
2. Ås kommune oppretter et fond for ulike tiltak til barn i lavinntektsfamilier. 

Kommunen tilfører fondet 50.000,- som en oppstart. Frivillige lag og foreninger, 
og eventuelt andre kan gi gaver til fondet. Fondet administreres av Nav Ås. 

3. Kommunen iverksetter utredning av muligheter og kostnader for hensiktsmessige 
lokaler til en samlet utstyrsutlånsordning i Ås kommune. 

 
Formannskapets behandling 21.11.2018: 
Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet følgende forslag:  
Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Votering: Ap’s tilbakesendingsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets tilbakesendingsvedtak 21.11.2018: 
Saken sendes tilbake til rådmannen for ny utredning som svarer bedre på 
kommunestyrets bestilling. Saken starter i Hovedutvalg for helse og sosial.  
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F-94/18 
Fleridrettshall ved Ås videregående skole 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Prosjektet prioriteres i Handlingsprogram for 2019-22 med en kostnadsramme på 

inntil 65 mill. kroner ekskl. mva (Ås kommunes andel). 
2. Ås kommune skal være byggherre for prosjektet. Akershus fylkeskommune 

dekker sin andel av investeringskostnadene og blir leietager av anlegget. 
3. Prosjektet bearbeides videre med henblikk på å redusere kostnadene samtidig 

som idrettens behov søkes ivaretatt på best mulig måte. 
4. Før oppstart av forprosjekt skal revidert kalkyle, avtalegrunnlag og tegninger 

legges frem for plan- og byggekomiteen for endelig godkjenning. 
5. Prosjektet planlegges ferdigstilt høsten 2021. 
 
Formannskapets behandling 21.11.2018: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet endringsforslag til rådmannens punkt 1: 
 Prosjektet prioriteres i Handlingsprogram for 2019-22 med en kostnadsramme 
 på maksimalt 65 mill. kroner ekskl. mva som Ås kommunes andel. 
og med følgende tillegg: 
 Dersom prosjektet skulle overskride maksimal kostnadsramme skal 
 formannskapet informeres og plan for nedjustering av prosjekt framlegges.  
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med H’s forslag til endring i pkt. 1 ble enstemmig tiltrådt. 
H’s tilleggsforslag til punkt 1 ble nedstemt 5-4 (2Ap, 2H). 
 
Formannskapets innstilling 21.11.2018: 
1. Prosjektet prioriteres i Handlingsprogram for 2019-22 med en kostnadsramme på 

maksimalt 65 mill. kroner ekskl. mva som Ås kommunes andel. 
2. Ås kommune skal være byggherre for prosjektet. Akershus fylkeskommune 

dekker sin andel av investeringskostnadene og blir leietager av anlegget. 
3. Prosjektet bearbeides videre med henblikk på å redusere kostnadene samtidig 

som idrettens behov søkes ivaretatt på best mulig måte. 
4. Før oppstart av forprosjekt skal revidert kalkyle, avtalegrunnlag og tegninger 

legges frem for plan- og byggekomiteen for endelig godkjenning. 
5. Prosjektet planlegges ferdigstilt høsten 2021. 
 
  



Ås kommune 

  
Formannskapet 21.11.2018 Side 12 av 16 

  

 

F-95/18 
Søknad om permisjon fra kommunale verv - Wenche Berg (Ap) 
 
Ordførers endrede innstilling: 
1. Wenche Berg (Ap) fritas fra sine verv i kommunestyret, formannskapet, 

leder/medlem av Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) og Hjørdis Hirsch 
legatstyre. 
 

2. Formannskapet  
Som ny vara på plass nr. 6 velges: 
 

3. Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) 
Som nytt medlem på plass nr. 1 velges: 
Som ny leder av HHS velges: 
Konsekvens: Leder av HHS er også leder av Hjørdis Hirsch legatstyre. 
 

Konsekvenser for kommunestyret: 
Etter opprykk foretas det nytt valgoppgjør for Arbeiderpartiets liste i kommunestyret: 
Beate Erikstad fast medlem på plass nr. 10. 
Kjell Westengen blir vara på plass nr. 13. 
 
Formannskapets behandling 21.11.2018: 
Ordfører endret sin innstilling i notat av 19.11.2018: Endret søknad fra Wenche Berg 
(Ap) – Søknad om fritak, jf. 18/00947-12.  
Notatet ble publisert og sendt på e-post samme dag. 
 
Laila P. Nordsveen (Ap) foreslo at forslag til navn fremmes i kommunestyret. 
 
Votering: 
Ordførers innstilling ble enstemmig tiltrådt.  
 
Formannskapets innstilling 21.11.2018: 
1. Wenche Berg (Ap) fritas fra sine verv i kommunestyret, formannskapet, 

leder/medlem av Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) og Hjørdis Hirsch 
legatstyre. 

 

2. Formannskapet  
Som ny vara på plass nr. 6 velges: 
 

3. Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) 
Som nytt medlem på plass nr. 1 velges: 
Som ny leder av HHS velges: 
Konsekvens: Leder av HHS er også leder av Hjørdis Hirsch legatstyre. 
 

Konsekvenser for kommunestyret: (før vedtak i sak om Ivar Ekangers fritak) 
Etter opprykk foretas det nytt valgoppgjør for Arbeiderpartiets liste i kommunestyret: 
Beate Erikstad fast medlem på plass nr. 10. 
Kjell Westengen blir vara på plass nr. 13. 
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F-96/18 
Søknad om fritak fra kommunale verv - Ivar Ekanger (Ap) 
 
Ordførers innstilling: 
1. Ivar Ekanger (Ap) innvilges fritak fra sine verv i kommunestyre, formannskap, 

administrasjonsutvalg, Hovedutvalg for oppvekst og kultur, Klima- og miljøutvalg, 
forhandlingsutvalg, og samarbeidsutvalgene ved Solberg og Sjøskogen skoler. 
 

2. Formannskapet  

 Som ny vara på plass nr. 2 velges: 
 

3. Administrasjonsutvalget   

 Som nytt medlem på plass nr. 1 velges: 

 Som ny leder velges: 
 

4. Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)  

 Som nytt medlem på plass nr. 1 velges: 

 Som ny leder velges: 
  
5. Klima- og miljøutvalg (KMU)  

 Som ny vara på plass nr. 2 velges: 
 

6. Forhandlingsutvalg 

 Som nytt medlem velges: 

 Som ny leder velges: 
  

Konsekvenser for kommunestyret: 
Etter opprykk foretas det nytt valgoppgjør for Arbeiderpartiets liste i kommunestyret: 
Beate Erikstad fast medlem på plass nr. 10. 
Einride Berg blir midlertidig fast medlem på plass nr. 4 i Wenche Bergs permisjonstid. 
Kjell Westengen blir vara på plass nr. 12. 
Plass nr. 13 blir stående midlertidig tom. 
 
Formannskapets behandling 21.11.2018: 
Laila P Nordsveen fremmet følgende forslag: 
 
Kontrollutvalget har nå følgende sammensetning: 

Medlemmer Personlig varamedlemmer 

Einride Berg, nestleder Ap Oddvar Kolstad Ap 

Anne Odenmarck Ap Marie Steen Ap 

Janna Bitnes Hagen Ap Hanne Marit Gran SV 

Håkon L. Henriksen, leder H Anne Grete Edvardsen H 

Liv Korslund Sp Zen Mushtaq H 

  
Nytt pkt. 2: 
Det foretas omvalg av kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, leder og 
nestleder slik: 
 
3. Formannskapet  

 Som ny vara på plass nr. 2 velges: Einride Berg 
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4. Administrasjonsutvalget   

 Som nytt medlem på plass nr. 1 velges: Johan Alnes 

 Som ny leder velges: Johan Alnes 
 

5. Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)  

 Som nytt medlem på plass nr. 1 velges: Einride Berg 

 Som ny leder velges: Einride Berg 
  
6. Klima- og miljøutvalg (KMU)  

 Som ny vara på plass nr. 2 velges: Hans Jacob Skarpeid 
 

7. Forhandlingsutvalg 

 Som nytt medlem velges: Johan Alnes 

 Som ny leder velges: Johan Alnes 
 
Konsekvenser for kommunestyret:  
Etter opprykk foretas det nytt valgoppgjør for Arbeiderpartiets liste i kommunestyret: 
Beate Erikstad fast medlem på plass nr. 9. 
Einride Berg blir fast medlem på plass nr. 10. 
Kjell Westengen blir vara på plass nr. 12. 
Kristin Ohnstad blir vara på plass nr. 13. 

_____ 

 
Erik Wegge Bergvik (MDG) fremmet forslag om Bianca Wathne Gelink (MDG) som 
leder av HOK. 
 
Jorunn Nakken (V) fremmet forslag om Erling Rognli (V) som leder av HOK. 
 
Votering: 
Ordførers innstilling pkt. 1 ble enstemmig tiltrådt. 
Øvrige forslag følger saken. 
 
Formannskapets innstilling 21.11.2018: 
1. Ivar Ekanger (Ap) innvilges fritak fra sine verv i kommunestyre, formannskap, 

administrasjonsutvalg, Hovedutvalg for oppvekst og kultur, Klima- og miljøutvalg, 
forhandlingsutvalg, og samarbeidsutvalgene ved Solberg og Sjøskogen skoler. 
 

2. Kontrollutvalget 
Det foretas omvalg av kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, leder og 
nestleder slik: 

 
3. Formannskapet  

 Som ny vara på plass nr. 2 velges: 
 

4. Administrasjonsutvalget   

 Som nytt medlem på plass nr. 1 velges: 

 Som ny leder velges: 
 

5. Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)  

 Som nytt medlem på plass nr. 1 velges: 

 Som ny leder velges: 
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6. Klima- og miljøutvalg (KMU)  

 Som ny vara på plass nr. 2 velges: 
 

7. Forhandlingsutvalg 

 Som nytt medlem velges: 

 Som ny leder velges: 
  

Konsekvenser for kommunestyret:  
Etter opprykk foretas det nytt valgoppgjør for Arbeiderpartiets liste i kommunestyret: 
Beate Erikstad fast medlem på plass nr. 9. 
Einride Berg blir fast medlem på plass nr. 10. 
Kjell Westengen blir vara på plass nr. 12. 
Kristin Ohnstad blir vara på plass nr. 13. 
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F-97/18 
Sleipnersvei 13 - Søknad om bruk av vedlikeholdsfond 
 
Innstilling fra Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) 20.11.2018  
og rådmannen: 
Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Formannskapets behandling 21.11.2018: 
Saken ble sendt ut 20.11.2018 som tilleggssak til HTM og formannskapet. 
 
Votering: HTMs innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets vedtak 21.11.2018: 
1. Sleipnersvei 13, leilighet 13, rehabiliteres i tråd med fremlagte beskrivelser for å 

få leiligheten klar for ny utleie. 
2. Prosjektet finansieres med kr.230 000 fra vedlikeholdsfondet. 
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