
 

 

  

  

 

21/00080 

 

MØTEPROTOKOLL 

Formannskapet 
 
Møtetid: 25.08.2021 kl. 17.00 – 22.25 
Sted: Ås kulturhus, Store 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/forfall: Ingen 

 
Fra administrasjonene møtte: 

Kommunedirektør Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård sekretær, 
Kommunalsjefene Nils Erik Pedersen, Tove Kreppen Jørgensen og Per Korsvik. 
Økonomisjef Emil Schmidt, enhetsleder Ellen Grepperud, rådgiver Solveig Viste, 

kommunikasjonssjef Morten Ellingsen. 
 

Diverse merknader: 
Dag H. Nestegard kom etter orienteringssak 1. 
Behandlingsrekkefølge: Orienteringssaker, informasjon fra kommunedirektør, 

informasjon fra ordfører herunder punkt 5 drøfting av behandling av 
kommuneplan, sakene 59 og 60 ble utsatt, 61-63, sak 64 ble utsatt, sakene 65-

73. Sakene 71-73 ble holdt for lukkede dører. 
 

Ekstraordinært møte i formannskapet for behandling av kommuneplanen holdes 
tirsdag 21.09.2021 kl. 16.00. 
 

Trine Christensen ble takket av etter 10 år som kommunedirektør. 
Kommunalsjef Per Korsvik ble ønsket velkommen. 

 
Møteprotokoll godkjent 27.08.2021 
av ordfører Ola Nordal og varaordfører Martin Løken. 

 
 

______________________                   ______________________ 
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2/21 21/01484-4 Handlingsprogram 2022 - 2025 med økonomiplan 

2022  

4 

Saker til behandling 

59/21 21/01926-1 Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034: 
Førstegangsbehandling 
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60/21 21/01926-2 Kommuneplanens arealdel 2022-2034: 
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69/21 21/01771-3 Uttreden av kommunale verv  
- Anne Mari Borge (Ap) - nyvalg 

21 

70/21 21/01997-2 Uttreden av kommunalt verv  
- Hilde-Gunn Sorteberg (H) - Nyvalg 

22 

71/21 20/03890-16 Søknader om ettergivelse for eiendomsskatt  23 

72/21 21/02175-3 Klage på kommunal kompensasjonsordning for 
lokale virksomheter  

- Unntatt offentlighet, jf. offl § 13, fvl §13.1 

24 

73/21 21/02178-2 Klage kommunal kompensasjonsordning for lokale 
virksomheter  

- Unntatt offentlighet, jf. offl § 13, fvl §13.1 

25 

_____ 

 
 

Informasjon fra kommunedirektør  
1. Korona – Forskriften. Jf. Orientering sendt i e-post til formannskapet 

24.08.2021, dokument nr. 21/02625-6. 

2. Vaksinering – status, kommuneoverlegens video. 
 

 
Informasjon fra ordfører og eventuelt  
1. Vaksinering – Ordfører supplerte. Kommunikasjonssjef Morten Ellingsen 

orienterte om ytterligere tiltak. 
 

2. Ny kommunedirektør tiltrer 1. september 
 

3. Offisiell åpning av veterinærbygget på Campus Ås 1. september. 

 

4. Stortingsvalg 2021 - Ordfører gjorde oppmerksom på følgende: 
Valgstyret vil bli innkalt til møte tirsdag 14. september 
 

 kl. 16.00 - Lille sal 
Behandle foreslåtte forkastelser av stemmegivninger og stemmesedler. 

 

 kl. 19.00 – Lille sal 
Behandle foreslåtte forkastelser av sent innkomne forhåndsstemmer. 
Godkjenne valgprotokollen 

 

Valgstyret inviteres til kurs for valgfunksjonærer 

Tirsdag 31.8.2021 kl. 17.30 - 20.00 på Ås kulturhus eller 

Torsdag 2. 9. 2021 kl. 12.00 - 15.00 på Ås kulturhus 
 

Egen innkalling til valgstyrets møte sendes medlemmene om kort tid. 
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5. Behandling av Kommuneplanen – samfunnsdel og arealdel 

Realitetsbehandling av F-sakene 59 og 60 ble enstemmig utsatt til 
ekstraordinært møte i formannskapet tirsdag 21. september 2021 kl. 16.00. 
Det ble også enstemmig vedtatt at sakene deretter legges frem for 

kommunestyret 20. oktober 2021.  
Kommuneplanens samfunnsdel ble drøftet. 

Kommuneplanens arealdel ble drøftet. 
Plankart pr 29.06.2021 - kommuneplanens arealdel ble delt ut i A3 format, jf.  

Vedlegg: 01 KPA 2022-2034_Plankart pr 29062021 

 

 
Orientering 

1/21  Arbeidet med reguleringsplan for Ski hensetting og ny avgrening Østre 
 linje – orientering om fastsatt planprogram, Bane NORs rammer for videre 
 arbeid og plan for medvirkning.  

Orientering v/prosjektleder Martin Hove og delprosjektleder Marianne 
Hermansen i BaneNor. 

 
2/21  Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel - orientering om innholdet i 

 høringsutkastene ved rådgiver Solveig Viste. Se oppfølging under 
 punkt 5 i orientering fra ordfører og eventuelt. 
 

3/21  Folkehelseprofil 2021, jf. notat 17/02621-20 
 Notatet ble tatt til orientering. 

 

Drøfting  

2/21 21/01484-4 Handlingsprogram 2022 - 2025 med økonomiplan 2022   
- underlag til drøfting i hovedutvalgene 

 Ingen drøfting, det kan vurderes å ta det opp i et felles møte og  inndeling i 
 grupper deretter. 

 
  

https://www.as.kommune.no/ato/p360/v1/1268286_1_1-pdf.1268286oa7f0.pdf
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Saker til behandling  

F-59/21 
Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034: 
Førstegangsbehandling 
 
Kommunedirektørens innstilling 04.08.2021: 
I medhold av plan- og bygningslovens §11-14, 1.ledd, sendes forslag til 

kommuneplanens samfunnsdel for Ås kommune for perioden 2022-2034 datert 
04.08.2021 på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 
Utvalgsinnstillinger 

 

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 18.08.2021: 
I medhold av plan- og bygningslovens §11-14, 1.ledd, sendes forslag til 

kommuneplanens samfunnsdel for Ås kommune for perioden 2022-2034 datert 
04.08.2021 på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
 

Mål 14: NAV Ås inkluderer flere av de med nedsatt arbeidsevne, de som mottar 

økonomisk stønad, innvandrere utenfor EU/EØS, unge og langtidsledige på 
arbeidsmarkedet.  
 

Hovedutvalget for helse og sosial stiller spørsmål ved om bærekraftsmål nr. 9 
(s.19) naturlig hører inn under pkt. 14. 
 

Øvrige forslag fra hovedutvalget følger saken, jf. HHS´behandling. 
_____ 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 18.08.2021: 
Forslagene fra de ulike partiene i utvalget oversendes formannskapet uten 

votering.  
_____ 

 

Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 18.08.2021: 
I medhold av plan- og bygningslovens §11-14, 1.ledd, sendes forslag til 

kommuneplanens samfunnsdel for Ås kommune for perioden 2022-2034 datert 
04.08.2021 på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
 

1. Ta inn Nytt tiltak under mål 3.3 s. 15: 

"sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å prioritere utviklingsarbeid, 
krevende saksbehandling og effektiviserende tiltak" 

2. Ta inn nytt tiltak under 17.6 s. 26: "redusere klimagassutslipp fra 
byggeplasser" 

_____ 

 
Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 17.08.2021: 

I medhold av plan- og bygningslovens §11-14, 1.ledd, sendes forslag til 
kommuneplanens samfunnsdel for Ås kommune for perioden 2022-2034 datert 

04.08.2021 på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
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1. 2.1..1. og 17: Tilleggskulepkt: Næringsplan 

 

2. 2. kulepkt 16.3 ny formulering: Være pådriver for et godt kollektiv- og 
sykkelveitilbud mellom kommunen, nabokommuner og Oslo 

 

3. Mål 18, ny formulering: Ås kommune har drikkevann med høy kvalitet og 

sikker vannforsyning til innbyggerne, offentlige virksomheter og næringsliv. 
 

4. 19.1, ny formulering: Videreutvikle kildesortering for husstandene, offentlige 

virksomheter og næringslivet 
 

5. 22.3, ny formulering: Vurdere hvilke av kommunens eiendommer som skal 

omdisponeres, avhendes og satses på.  
 

6. Nytt kulepkt 22.5: Samordne ansvaret for boligpolitikken i kommunen 
 

7. Nytt punkt 23.2: Legge føringer for boligutvikling som støtter opp under 

næringsstrategien. 
 

8. Tiltak 2.3 (s.14, under mål og strategier 2.2.1) legge til (...), og som sikrer 

seriøse og anstendige arbeidsforhold. 
 

9. Tiltak 3.1 (s.15 under mål og strategier 2.3.1) legge til (...), som i størst 
mulig grad tilbyr hele og faste stillinger. 
 

10.Nytt tiltak 17.6 (s.26 under mål 17) Redusere klimagassutslipp fra 
byggeplasser. 
 

11. Nytt tiltak 22.5 (s.31 under mål 22) Vurdere klimarisiko og ivareta nødvendig 
klimatilpasning. 
 

12. Følgende endringer innarbeides i samfunnsdelen: 
1. Sirkulærøkonomi og nøktern ressursbruk innarbeides som mål i 

samfunnsdelen. 
 

13. Endringsforslag 2.4.1, mål 4, s.15: 
Legge til "…. Som bidrar til utvikling, effektivisering og økt inkludering for…" 
 

14. Tilleggsforslag mål 19: 
19.4. Opprette byttebod i Ås sentrum 

 

15. 2.1.1 Mål og strategier 

a. Nytt 1.3: «sikre en aktiv og bærekraftig næringsutvikling»  
b. Ny under «slik følges opp»: 

Næringsstrategi, også for landbruket 
 

16. Mål 16: arealplanlegging 

a. 16.1 legge til på slutten: «og sosial infrastruktur» (skole, bhg, div). 
b. 16.2: «utenfor vekstområdene» tas ut   
c. 16.2: legge til dyreliv 

 

17. Mål 17: Klima  
a. Endre mål 17 til å være mer visjonært: foregangskommune innenfor 

klimaarbeidet 
b. Nytt punkt 17.6: Samarbeidet med NMBU må styrkes 
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18. 8.1: Mål og strategier 
Mål 19  

a. Nytt 19:4: Utvikle bedre incentiver for økt hjemmekompostering 
b. Nytt 19.5: utvikle gjenbruksstasjoner i samarbeid med Follo REN 

 

19. Mål 20   

a. Tilføre i målet: sykkel, «kollektivtilbud,» og veinett  
b. Nytt 20.5: Kollektivtilbudet innenfor og mellom kommunale tettsteder hele 

kommunen skal styrkes  
 

20. Mål 21  

a. legge til i målet «naturområder, skog og landbruksområder,» og på slutten 
«og naturhensyn»  

b. Nytt punkt: 21.3: sikre helhetlig blågrønne strukturer for å ivareta hensyn 

til friluftsliv, naturmangfold, vilt og folkehelse.  
c. Nytt punkt 21.4: sikre en bærekraftig skog og landbruksforvaltning 

d. Legge til i tiltak: strategi for landbruk og skogbruk 
 

21. 9.1 
 Mål 22: legge til «og lavest mulig økologisk fotavtrykk» 

_____ 
 

 
Formannskapets behandling 

 

Formannskapets behandling 25.08.2021: 
Videre behandling av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ble drøftet 

under punkt 5 i orientering fra ordfører og eventuelt: 
Realitetsbehandling av F-sakene 59 og 60 ble enstemmig utsatt til 
ekstraordinært møte i formannskapet tirsdag 21. september 2021 kl. 16.00. Det 

ble også enstemmig vedtatt at sakene deretter legges frem for kommunestyret 
20. oktober 2021.  

 
Votering: Utsettelsesvedtaket var enstemmig vedtatt. 
 

Formannskapets utsettelsesvedtak 25.08.2021: 
Realitetsbehandling av F-sakene 59 og 60 utsettes til ekstraordinært møte i 

formannskapet tirsdag 21. september 2021 kl. 16.00. Sakene legges frem for 
kommunestyret 20. oktober 2021.  
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F-60/21 
Kommuneplanens arealdel 2022-2034: 
Førstegangsbehandling 
 
Kommunedirektørens innstilling 06.08.2021: 
I medhold av plan- og bygningslovens §11-14, 1.ledd, sendes forslag til 

kommuneplanens arealdel 2022-2034 for Ås kommune med:  
 kommuneplankart datert 29.06.2021 

 temakart datert 30.06.2021 
 kommuneplanbestemmelser datert 05.08.2021  
 planbeskrivelse datert 05.08.2021  

ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.   
 

 
Utvalgsinnstillinger 

 

Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 18.08.2021: 
I medhold av plan- og bygningslovens §11-14, 1.ledd, sendes forslag til 

kommuneplanens arealdel 2022-2034 for Ås kommune med:  
 kommuneplankart datert 29.06.2021 
 temakart datert 30.06.2021 

 kommuneplanbestemmelser datert 05.08.2021  
 planbeskrivelse datert 05.08.2021  

ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.   
 

1. Administrasjonen bes, før utsending på høring, om å vurdere kartfestingen av 

områder for spredt boligbygging da disse oppfattes å gi uklar og upresis 
informasjon i forhold til hensikt og bestemmelser.  
 

2. Det eksisterende grøntarealet mellom Parallellen, Fagerliveien og Grusveien 

påtegnes som framtidig friområde. 
 

3. De tre stallene i Aschjemskogen legges ut for regulering til bevaring. 
 

4. Endring i plankartet: kommunedirektøren bes forbedre arronderingen av 
næringsarealet BN4 så den i sør og vest følger de naturlige skillelinjene mot 
jordet, på en måte som gjør at matjord ikke omdisponeres. 

 

5. Kommunedirektøren bes legge frem til behandling av formannskapet eller 
kommunestyret, på egnet sted i bestemmelsene, at nye byggeprosjekter av 

egnet størrelse skal ha fossilfrie bygge- og anleggsplasser. 
 

6. § 8- Parkering, sykkel og fremkommelighet 

Annen næringsbebyggelse:  
Siste setning endres fra: Minimum 50 % av sykkelparkeringen skal være 
under tak, og all sykkelparkering skal være tyverisikker.  

Endres til: Minimum 50 % av sykkelparkeringen skal være under tak. Alle 
sykkelparkeringsplasser skal ha mulighet for tyverisikring. 
    

7. § 8.2- fremkommelighet  
Nytt punkt:  
Bevare eksisterende stier så langt det lar seg gjøre.  
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8. §19.3 Garasje, carport, uthus og parkering  
Pkt. C: Samlet maksimal tillatt størrelse er 50 m 2BYA per hovedboenhet og 

25 m2 BYA per sekundærleilighet/mikrohus.  
Endres til:  
Maksimal tillatt størrelse på garasje og carport er 50 m 2BYA per 

hovedboenhet og 25 m2 BYA per sekundærleilighet/mikrohus.  
Nytt punkt H:  

Maksimal tillatt størrelse på bod er 15m2 per hovedboenhet.  
 

9. Boligforslag 

35 Brønnerud, Drøbakveien 135, tas inn 
 

10. Næringsforslag 
Forslag 5N tas med videre for å få bedre kunnskap om muligheter og 

konflikter. Men utbyggingsarealet skal reduseres i den videre planprosessen, 
basert på høringsinnspill og videreutredning av hensyn til naturmangfold og 

friluftsliv. 
_____ 

 

Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 23.08.2021:  
(m. forbehold om godkjent protokoll) 

I medhold av plan- og bygningslovens §11-14, 1.ledd, sendes forslag til 

kommuneplanens arealdel 2022-2034 for Ås kommune med: 
 kommuneplankart datert 29.06.2021 

 temakart datert 30.06.2021 
 kommuneplanbestemmelser datert 05.08.2021 

 planbeskrivelse datert 05.08.2021 
ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
 

1. Forslag til endringer i plankartet: 
Forbedre arronderingen av næringsarealet BN4 (hjørnet sør/øst for krysset 

Drøbakveien/E6) så det i sør-vestre deler av området følger de naturlige 
skillelinjene mot jordet. 

2. BOLIG 

a. 32 Kroer, Furumoveien 24-26 og 6-8 tas med og halveres fra 40 til 20 
boenheter 

b. 35 Brønnerud, Drøbakveien 135 tas med  
3. Nr. 9, Rustad, Rustadporten, 100-150 boliger tas inn. 
4. Golfbane ved Vestre Bråta i Kroer tilbakeføres til LNF (sees i plankartet). 

5. §7.2 - Under §7.2 legges det til: «Håndtering av overvann skal skje i henhold 
til kommunens Norm for overvannshåndtering.» 

6. §11.5 - Under planbestemmelser §11.5 endres retningslinjen om vurdering av 
fossilfrie anleggsplasser, til en bestemmelse om at : “Nye byggeprosjekter 
skal ha fossilfrie bygge- og anleggsplasser.” 

7. §13 - Under planbestemmelser §13 (massehåndtering) legges det til en 
bestemmelse som understreker at masser forurenset med fremmedarter skal 

håndteres på egnet måte for å unngå spredning av vekstene. 
8. §14.1 - Retningslinjenes pkt. A, som lyder: «Uteområde utformes med varige 

helse- og miljøvennlige materialer», flyttes ut av retningslinjene og inn under 

de juridisk bindende bestemmelsene under §14.1 
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9. §16.4 - Under §16.4 (Store trær) legges det til et krav om at store trær aktivt 
skal skjermes mot skader fra maskiner o.l., når anleggsarbeidet kan utgjøre 

fare for slik skade. Det skal redegjøres for tresikring i miljøoppfølgingsplan. 
10. Det innarbeides egne bestemmelser som ivaretar hensynet til 

lysforurensning. 

11. Bestemmelsene §6.1 Opparbeides erstattes med sikres 
12. Bestemmelsene §19.2 Bestemmelsene for høyder ved bygging med flate tak 

eller pulttak klargjøres. 
13. Tillegg §18.3 Mikrohus, siste avsnitt.  

"I tillegg, for definerte områder tillates flere såkalte mikrohus per eiendom. 

Dog ikke fler enn at grensen for maks bebygd areal som den aktuelle 
reguleringsplanen generelt tillater ikke overskrides. " 

14. § 8- Parkering, sykkel og fremkommelighet 
§8-1 parkering 

Siste setning endres fra: Minimum 50 % av sykkelparkeringen skal være 
under tak, og all sykkelparkering skal være tyverisikker. 
Endres til: Minimum 50 % av sykkelparkeringen skal være under tak. Alle 

sykkelparkeringsplasser skal ha mulighet for tyverisikring.   
15.§ 8.2- fremkommelighet 

Nytt punkt: 
Bevare eksisterende stier så langt det lar seg gjøre. 

16. Arealer til idrett er ikke satt av i planen: På bakgrunn av dette skal slike 

arealer inn ved rullering av temaplan for idrett i 2022. 
_____ 

 
 
Formannskapets behandling 25.08.2021: 

Videre behandling av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ble drøftet 
under punkt 5 i orientering fra ordfører og eventuelt: 

Realitetsbehandling av F-sakene 59 og 60 ble enstemmig utsatt til 
ekstraordinært møte i formannskapet tirsdag 21. september 2021 kl. 16.00. Det 
ble også enstemmig vedtatt at sakene deretter legges frem for kommunestyret 

20. oktober 2021.  
 

Votering: Utsettelsesvedtaket var enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 25.08.2021: 

Realitetsbehandling av F-sakene 59 og 60 utsettes til ekstraordinært møte i 
formannskapet tirsdag 21. september 2021 kl. 16.00. Sakene legges frem for 

kommunestyret 20. oktober 2021.  
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F-61/21 
Handlingsprogram for samferdsel i Viken 2022-2025 - 
Høringsinnspill fra Ås kommune 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
1. Ås kommune sender inn høringsinnspill til Viken fylkeskommunes 

handlingsprogram for samferdsel 2022-2025, slik det fremgår av denne saken 
med vedlegg. 

 
2. Ås kommune støtter opp under Viken fylkeskommunes utpekte delmål og 

satsingsområder i Handlingsprogram for samferdsel 2022-25, men har 

forventninger om at Viken følger opp ambisjonsnivået med tilstrekkelig 
økonomiske bevilgninger i årene fremover. Det er nødvendig med økte 

budsjetter dersom man skal klare å innhente vedlikeholdsetterslepet på 
fylkesveiene, bygge et mer sammenhengende fylkeskommunalt gang- og 
sykkelveinett, sikre trygge skoleveier langs fylkesveiene og opprettholde et 

velfungerende kollektivtilbud på tvers av kommunene. Et tett samarbeid med 
kommunen og tilstrekkelig finansiering for å løse de flaskehalser som 

fylkesveiene ofte blir i transformasjonsområder i byområdene, er særdeles 
viktig.  

 

3. Tilbud om momskompensasjon fra fylkeskommunen for eksterne utbyggere er 
et avgjørende virkemiddel for å stimulere til at flere prosjekter kan 

gjennomføres, og skape vekst og raskere fremgang i byutviklingen. 
Kommunen forventer at denne muligheten innlemmes som et virkemiddel i 

det endelige handlingsprogrammet.  
 

4. Ås kommune viser til medvirkningsrunden vinteren 2021, der Follorådet 

sendte inn innspill til hovedutfordringer på samferdselsfeltet, samt konkrete 
innspill til veiprosjekter (jf. vedlegg 3 og 4). Kommunen er fornøyd med at fv. 

152 Ås sentrum - NMBU (g/s-tiltak) er lagt inn under investeringsprosjekter i 
utkastet til handlingsprogram, i tillegg til fv. 152 Gateterminal Ås og Fv. 152 
kollektivframkommelighet Meierikrysset-Sentralholtet.   

 
Kommunen vil presisere at g/s-tiltaket langs fv. 152 omfatter to 

delstrekninger, hvorav kun den ene (sentrum) er ferdigregulert. Det er behov 
for at fylkeskommunen setter av tilstrekkelig planleggingsmidler til videre 
arbeid med å regulere strekningen vest for sentrum.   

Ås kommune savner også omtale av to andre viktige prosjekter som ble spilt 
inn i første medvirkningsrunde. Disse er sammenhengende sykkeltrasé fra Ås 

til Ski langs jernbanen og forbedring trafikksikkerheten i jernbaneundergangen 

for syklister og fotgjengere i Ås sentrum.  

I tillegg vil kommunen gi innspill om behov for fartsreduserende tiltak, 

kryssutbedringer og bedre gang- og sykkeltilrettelegging langs fv. 56 
Kongeveien, fra Meierikrysset til Kirkeveien.  
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5. Prognoser viser at det kan ta tid før kollektivtrafikken er tilbake med normale 
passasjertall etter pandemien, og kollektivselskapene må regne med tap i 

billettinntektene også i månedene fremover. Det å finne gode løsninger for å 
møte fremtidens reisevaner også etter pandemien er særdeles viktig. Ås 
kommune er positive til at Viken fylkeskommune har satt i gang et 

utredningsarbeid for ny pris- og betalingsmodell i Viken, som nettopp ser på 
dette. Nye reisevaner etter koronaen gir behov for mer fleksible 

billettløsninger, samtidig som det er behov for mer sømløse billettsystemer 
innad i Viken og en mer rettferdig pris- og sonestruktur. Opprettholdelse av 
tilbud og hyppighet er også viktig for å kunne lokke passasjerene til å velge 

kollektivtrafikk igjen fremfor bil.  
       

6. Ås kommune er positiv til at Viken signaliserer en intensjon om å overta 
ansvaret for de veilysene langs fylkesveiene som er kommunalt driftet i dag 

(jf. kap. 6.2), under forutsetning av at lysene overdras «som de er». 

 
Formannskapets behandling 25.08.2021: 

Martin Løken (MDG) fremmet følgende forslag:  
Ås kommune etterspør samarbeid med og forslag til virkemidler fra Viken 

fylkeskommune for å nå nullvekstmålet for biltrafikk i Ås, spesielt i Ås sentrum . 
Dette vil være nødvendig for at kommunen skal kunne nå sine klimamål og 
beholde lave nivåer av trafikk. Ved å velge en nullvekst-strategi for trafikk med 

tilhørende virkemidler vil Ås kommune kunne velge mindre arealkrevende og 
trafikk-genererende kryssløsninger, enn de hittil skisserte rundkjøringene langs 

Fv. 152. 
 
Maria-Therese Jensen (V) fremmet følgende forslag: 

1. Forslag til et nytt/utvidet punkt: Det utredes og planlegges for at hovedtrasé 
for sykkel mellom Ås nord og Ås sentrum blir langs gamle E18 og deretter 

"den nye" gang-sykkelveien langs jernbanen fra Holstad til Ås sentrum. Det 
må legges fokus på enkle, raske og sikre krysninger. 

2. Tilleggsforslag angående gang-sykkeltrasé fra Ås til Ski langs jernbanen: Ås 

kommune minner om at denne strekningen opparbeides slik at naturpreget 
beholdes så langt som mulig, ved bl.a. at gangdelen forblir grusdekke og at 

man vurderer å unngå lyssetting. 
3. Tilleggsforslag: Ås kommune ber om smart lysstyring for både å redusere 

lysforurensning og energibruk. 

4. Tilleggsforslag: For å bedre sykkelmuligheten mellom nord og sør kan 
fylkesveien mellom Vassum og Horgen (Årungveien) omgjøres til en gang-

sykkelvei. (Denne strekningen ligger i Frogn kommune.) 
 
Votering: 

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
MDG’s forslag ble nedstemt 7-2 (MDG, SV). 

V’s forslag punkt 1 ble nedstemt 6-3 (MDG, SV, V). 
V’s forslag punkt 2 ble vedtatt 8-1 (frittstående). 
V’s forslag punkt 3 ble vedtatt 7-2 (Sp, frittstående). 

V’s forslag punkt 4 ble nedstemt 8-1 (V). 
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Formannskapets vedtak 25.08.2021: 
1. Ås kommune sender inn høringsinnspill til Viken fylkeskommunes 

handlingsprogram for samferdsel 2022-2025, slik det fremgår av denne saken 
med vedlegg. 
 

2. Ås kommune støtter opp under Viken fylkeskommunes utpekte delmål og 
satsingsområder i Handlingsprogram for samferdsel 2022-25, men har 

forventninger om at Viken følger opp ambisjonsnivået med tilstrekkelig 
økonomiske bevilgninger i årene fremover. Det er nødvendig med økte 
budsjetter dersom man skal klare å innhente vedlikeholdsetterslepet på 

fylkesveiene, bygge et mer sammenhengende fylkeskommunalt gang- og 
sykkelveinett, sikre trygge skoleveier langs fylkesveiene og opprettholde et 

velfungerende kollektivtilbud på tvers av kommunene. Et tett samarbeid med 
kommunen og tilstrekkelig finansiering for å løse de flaskehalser som 

fylkesveiene ofte blir i transformasjonsområder i byområdene, er særdeles 
viktig.  

 

3. Tilbud om momskompensasjon fra fylkeskommunen for eksterne utbyggere er 
et avgjørende virkemiddel for å stimulere til at flere prosjekter kan 

gjennomføres, og skape vekst og raskere fremgang i byutviklingen. 
Kommunen forventer at denne muligheten innlemmes som et virkemiddel i 
det endelige handlingsprogrammet.  

 
4. Ås kommune viser til medvirkningsrunden vinteren 2021, der Follorådet 

sendte inn innspill til hovedutfordringer på samferdselsfeltet, samt konkrete 
innspill til veiprosjekter (jf. vedlegg 3 og 4). Kommunen er fornøyd med at fv. 
152 Ås sentrum - NMBU (g/s-tiltak) er lagt inn under investeringsprosjekter i 

utkastet til handlingsprogram, i tillegg til fv. 152 Gateterminal Ås og Fv. 152 
kollektivframkommelighet Meierikrysset-Sentralholtet.   

 
Kommunen vil presisere at g/s-tiltaket langs fv. 152 omfatter to 
delstrekninger, hvorav kun den ene (sentrum) er ferdigregulert. Det er behov 

for at fylkeskommunen setter av tilstrekkelig planleggingsmidler til videre 
arbeid med å regulere strekningen vest for sentrum.   

5. Ås kommune savner også omtale av to andre viktige prosjekter som ble spilt 
inn i første medvirkningsrunde. Disse er sammenhengende sykkeltrasé fra Ås 
til Ski langs jernbanen og forbedring trafikksikkerheten i jernbaneundergangen 

for syklister og fotgjengere i Ås sentrum.  

Gang-sykkeltrasé fra Ås til Ski langs jernbanen: Ås kommune minner om at 

denne strekningen opparbeides slik at naturpreget beholdes så langt som 
mulig, ved bl.a. at gangdelen forblir grusdekke og at man vurderer å unngå 
lyssetting. 

I tillegg vil kommunen gi innspill om behov for fartsreduserende tiltak, 
kryssutbedringer og bedre gang- og sykkeltilrettelegging langs fv. 56 

Kongeveien, fra Meierikrysset til Kirkeveien.  

6. Prognoser viser at det kan ta tid før kollektivtrafikken er tilbake med normale 
passasjertall etter pandemien, og kollektivselskapene må regne med tap i 

billettinntektene også i månedene fremover. Det å finne gode løsninger for å 
møte fremtidens reisevaner også etter pandemien er særdeles viktig. Ås 

kommune er positive til at Viken fylkeskommune har satt i gang et 
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utredningsarbeid for ny pris- og betalingsmodell i Viken, som nettopp ser på 
dette. Nye reisevaner etter koronaen gir behov for mer fleksible 

billettløsninger, samtidig som det er behov for mer sømløse billettsystemer 
innad i Viken og en mer rettferdig pris- og sonestruktur. Opprettholdelse av 
tilbud og hyppighet er også viktig for å kunne lokke passasjerene til å velge 

kollektivtrafikk igjen fremfor bil.  
       

7. Ås kommune er positiv til at Viken signaliserer en intensjon om å overta 
ansvaret for de veilysene langs fylkesveiene som er kommunalt driftet i dag 
(jf. kap. 6.2), under forutsetning av at lysene overdras «som de er». 

 
8. Ås kommune ber om smart lysstyring for både å redusere lysforurensning og 

energibruk. 

 

 
 

F-62/21 
Partneravtale DigiViken 
 
Kommunedirektørens innstilling: Tilsvarer formannskapets innstilling. 

 
Formannskapets behandling 25.08.2021: 

Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 25.08.2021: 

1. Ås kommune delegerer til kommunedirektøren å inngå avtale om regionalt 
digitaliseringssamarbeid, DigiViken, slik den foreligger i saksframlegget. 

2. Det innarbeides 61.317 kr i handlingsprogram 2022 – 2025 for å dekke Ås 
kommunes deltakelse i samarbeidet.  
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F-63/21 
Kartlegging av nye renovasjonsløsninger i Ås sentrum 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 22.06.2021 (HTP): 

1. Bruk av nedgravde avfallsbrønner legges til grunn som renovasjonsløsning for 
nye utbyggingsområder i Ås sentralområde. 

2. Kartleggingen følges opp med utarbeidelse av temakart med oversikt over 

aktuelle plasseringer av nedgravde avfallsbrønner knyttet til alle aktuelle 
utbyggingsområder. Avfallsbrønner må ikke plasseres i eller visuelt skjemme 

offentlige gater og rom. 
3. Hensiktsmessig kjøremønster for renovasjonskjøretøy i Ås sentrum skal 

avklares. 

 
Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 25.05.2021: 

1. Bruk av nedgravde avfallsbrønner legges til grunn som renovasjonsløsning for 
nye utbyggingsområder i Ås sentralområde. 

2. Kartleggingen følges opp med utarbeidelse av temakart med oversikt over 

aktuelle plasseringer av nedgravde avfallsbrønner knyttet til alle aktuelle 
utbyggingsområder.  

3. Hensiktsmessig kjøremønster for renovasjonskjøretøy i Ås sentrum skal 
avklares. 

 
Formannskapets behandling 25.08.2021: 
Ola Nordal (Ap) foreslo tilføyelse etter HTP’s punkt 1: 

(i sentrumsplanområdet) 
 

Votering: 
HTP’s innstilling med Ap’s tilføyelse ble enstemmig vedtatt. 
 

Formannskapets vedtak 25.08.2021: 
1. Bruk av nedgravde avfallsbrønner legges til grunn som renovasjonsløsning for 

nye utbyggingsområder i Ås sentralområde (i sentrumsplanområdet). 
2. Kartleggingen følges opp med utarbeidelse av temakart med oversikt over 

aktuelle plasseringer av nedgravde avfallsbrønner knyttet til alle aktuelle 

utbyggingsområder. Avfallsbrønner må ikke plasseres i eller visuelt skjemme 
offentlige gater og rom. 

3. Hensiktsmessig kjøremønster for renovasjonskjøretøy i Ås sentrum skal 
avklares. 
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F-64/21 
Orientering om rehabilitering og innhold i det nye 
ungdomshuset i Langbakken 37 
 
Kommunedirektørens innstilling 04.08.2021: 
1. Saken tas til orientering. 

2. Midlene som er bevilget for å styrke arbeidet mot hatkriminalitet og rasisme 
disponeres som følger: 

- Åpne ungdomshus hele året, også i skolens ferier. 
- Gjennomføre dialogkonferanser i skolen 
- Organisere konserter, kino og friluftsaktiviteter i nærmiljøet. 

 
 

Utvalgsinnstillinger 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs utsettelsesvedtak 18.08.2021: 

Saken utsettes til hovedutvalgsmøte 29.09.2021.  
_____ 

 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 18.08.2021: 
1. Saken tas til orientering. 

2. Midlene, kr. 500 000, som er bevilget for å styrke arbeidet mot 
hatkriminalitet og rasisme disponeres som følger: 

- Åpne ungdomshus hele året, også i skolens ferier. 
- Gjennomføre dialogkonferanser i skolen 

- Organisere konserter, kino og friluftsaktiviteter i nærmiljøet. 
_____ 

 

Råd for personer med funksjonsnedsettelses uttalelse/vedtak 
17.08.2021: 

Rådet gir sin tilslutning til at det opprettes et ungdomshus i Langbakken 37. Det 
forutsettes at denne bygningen gjøres godt tilgjengelig for funksjonshemmede, 
dvs. universelt utformet. 

_____ 
 

Ungdomsrådets uttalelse/vedtak 17.08.2021:  
Rådet forstår ikke om dette er en orienteringssak eller om det er noe annet. 
Rådet vil innledningsvis også påpeke at det er trist at et viktig tilbud som 

ungdomshusene i Ås, og andre tilbud til barn og unge, er de som blir kuttet først 
under budsjettreguleringer. Heldigvis er pengene tilbakeført, noe rådet og resten 

av de unge i Ås gleder seg stort over. 
 
Slik rådet tolker kommunestyrets vedtak fra 10.12.2020 så var intensjonen å 

tilbakeføre kuttet på 400.000 kroner slik at tilbudet kunne fortsette like bra som 
før. Samt at det ble bevilget 100.000 kroner ekstra til arbeid mot hatkriminalitet 

og rasisme. Rådet vil sterkt påpeke at brukerne av ungdomshusene ikke er dere 
som sitter i kommunestyret, det er ungdommen selv. Gjennom de siste årene 
har bruken gått opp, og rådet vil derfor at tilbudet skal fortsette som før, men 

hvor ungdomshusene selv får frihet til å disponere midlene slik ungdommen selv 
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mener det er best. Rådet ønsker minst mulig detaljstyring fra kommunestyret på 
bruken, men oppfordrer til å styrke tilbudet økonomisk. 

 
Rådet ønsker også å rette noen spørsmål til kommunestyret ved ordføreren, 
samt HOK: 

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 25.08.2021: 

Ordfører foreslo at saken utsettes i påvente av innstilling fra hovedutvalg for 
oppvekst og kultur. 

 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Formannskapets utsettelsesvedtak 25.08.2021: 
Saken utsettes i påvente av innstilling fra hovedutvalg for oppvekst og kultur. 

 
 
 

 

F-65/21 
Møteplan 2022 - Formannskap og kommunestyre 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Møteplan 2022 for formannskap og kommunestyre vedtas i henhold til vedlegg 1. 
 
For hovedutvalg, utvalg og råd er møteplanen kun retningsgivende. De vedtar 

selv sine møteplaner innenfor formannskapets og kommunestyrets møtestruktur. 
 

Formannskapets behandling 25.08.2021: 
Formannskapet drøftet seg frem til følgende endringsforslag: 
Kommunestyrets møter starter kl. 18.00. 

 
Votering: 

Kommunedirektørens innstilling med formannskapets endringsforslag ble 
enstemmig tiltrådt. 
 

Formannskapets innstilling 25.08.2021: 
Møteplan 2022 for formannskap og kommunestyre vedtas i henhold til vedlegg 1 

med følgende endring: Kommunestyrets møter starter kl. 18.00. 
 
For hovedutvalg, utvalg og råd er møteplanen kun retningsgivende. De vedtar 

selv sine møteplaner innenfor formannskapets og kommunestyrets møtestruktur. 
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F-66/21 
Uttreden av kommunale verv - Liv Anna Lindman (MDG) - 
nyvalg 
 
Ordførers innstilling: 
Liv Anna Lindman (MDG) har trådt ut av sine kommunale verv som følge av 

flytting fra kommunen. Det foretas nyvalg på samarbeidslisten mellom Ap, Sp, 
MDG, SV, V, R og KrF slik: 

 
1. Formannskapet og valgstyret 

Som nytt varamedlem på plass nr. 3 velges: 

 
2. Administrasjonsutvalget 

Som nytt medlem på plass nr. 5 velges: 
 

3. Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)  

Som nytt medlem på plass nr. 4 velges: 
Som ny nestleder velges: 

 
4. Skolenes samarbeidsutvalg (SU) 

Som nytt medlem av Rustad skoles SU velges: 

Som nytt varamedlem av Solberg skoles SU velges: 
 

5. Representanter til KS fylkesmøte 
Som nytt medlem på plass nr. 2 velges: 

 
Konsekvenser for kommunestyret på MDGs liste: 
Eva Helene Nagelhus blir nytt medlem på plass nr. 4 etter opprykk. 

Katrine Kalleklev blir ny vara på plass nr. 6 etter opprykk. 
 

Formannskapets behandling 25.08.2021: 
Martin Løken (MDG) fremmet følgende forslag: 
 Som nytt medlem i Hovedutvalg for Kultur og Oppvekst velges Bård Johan 

Hausberg (MDG) 
 Som ny representant til KS fylkesmøte velges Tor Malnes Grobstok (MDG) 

 Som ny 3. vara til formannskap og valgstyre velges Ulrika Jansson (MDG) 
 Som nytt medlem til administrasjonsutvalget velges Ulrika Jansson (MDG) 
 Til vervene i Skolenes Samarbeidsutvalg velges Bård Johan Hausberg (MDG) 

 
Edvin Søvik (Ap) fremmet følgende forslag: 

Ny nestleder i HOK: Nils Sopp (H) 
 
Votering:  

MDG’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
Ap’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 

 
Formannskapets innstilling 25.08.2021: 
Liv Anna Lindman (MDG) har trådt ut av sine kommunale verv som følge av 

flytting fra kommunen. Det foretas nyvalg på samarbeidslisten mellom Ap, Sp, 
MDG, SV, V, R og KrF slik: 
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1. Formannskapet og valgstyret 

Som nytt varamedlem på plass nr. 3 velges: Ulrika Jansson (MDG) 

 
2. Administrasjonsutvalget 

Som nytt medlem på plass nr. 5 velges: Ulrika Jansson (MDG) 

 

3. Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)  
Som nytt medlem på plass nr. 4 velges: Bård Johan Hausberg (MDG) 

Som ny nestleder velges: Nils Sopp (H) 

 
4. Skolenes samarbeidsutvalg (SU) 

Som nytt medlem av Rustad skoles SU velges: Bård Johan Hausberg (MDG) 

Som nytt varamedlem av Solberg skoles SU velges: Bård Johan Hausberg 

(MDG) 
 

5. Representanter til KS fylkesmøte 

Som nytt medlem på plass nr. 2 velges: Tor Malnes Grobstok (MDG)  

 

Konsekvenser for kommunestyret på MDGs liste: 
Eva Helene Nagelhus blir nytt medlem på plass nr. 4 etter opprykk. 
Katrine Kalleklev blir ny vara på plass nr. 6 etter opprykk. 

 
 

 
 

F-67/21 
Uttreden av kommunale verv - Margit Fausko (MDG) - 
nyvalg 
 
Innstilling: 

Margit Fausko (MDG) har flyttet fra kommunen og trådt ut av sine kommunale 
verv. Det foretas nyvalg på samarbeidslisten mellom Ap, Sp, MDG, SV, V, R og 
KrF slik: 

 
Som nytt varamedlem i hovedutvalg for teknikk og plan på plass nr. 8 velges: 

 
…………………………..  
 

Konsekvenser for kommunestyret: 
Det foretas nytt valgoppgjør for MDG i kommunestyret slik: 

Kristin Andrea Willmann blir nytt varamedlem på plass nr. 7 etter opprykk.  
 
 

Formannskapets behandling 25.08.2021: 
Martin Løken (MDG) fremmet følgende forslag: 

 Som ny 8. vara til HTP velges Anders Ildstad (MDG) 
 
Votering: Innstilling med MDG’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets vedtak 25.08.2021: 

Margit Fausko (MDG) har flyttet fra kommunen og trådt ut av sine kommunale 
verv. Det foretas nyvalg på samarbeidslisten mellom Ap, Sp, MDG, SV, V, R og 
KrF slik: 

 
Som nytt varamedlem i hovedutvalg for teknikk og plan på plass nr. 8 velges: 

Anders Ildstad (MDG) 
 
Konsekvenser for kommunestyret: 

Det foretas nytt valgoppgjør for MDG i kommunestyret slik: 
Kristin Andrea Willmann blir nytt varamedlem på plass nr. 7 etter opprykk. 

 
 

 
 

F-68/21 
Uttreden av kommunale verv  
- Ragnar Joakim Nese (MDG) - nyvalg 
 
Innstilling: 
Ragnar Joakim Nese (MDG) har flyttet fra kommunen og trådt ut av kommunale 

verv. Det foretas nyvalg på samarbeidslisten mellom Ap, Sp, MDG, SV, V, R og 
KrF slik: 

 
Som nytt varamedlem i utvalg for kommunale byggeprosjekter på plass nr. 1 

velges: ………………………… 
 
 

Formannskapets behandling 25.08.2021: 
Martin Løken (MDG) fremmet følgende forslag: 

 Som ny 1. vara til Utvalget for kommunale byggesaker velges Tor Malnes 
Grobstok (MDG). 

 

Votering: Innstilling med MDG’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Formannskapets vedtak 25.08.2021: 
Ragnar Joakim Nese (MDG) har flyttet fra kommunen og trådt ut av kommunale 
verv. Det foretas nyvalg på samarbeidslisten mellom Ap, Sp, MDG, SV, V, R og 

KrF slik: 
 

Som nytt varamedlem i utvalg for kommunale byggeprosjekter på plass nr. 1 
velges: Tor Malnes Grobstok (MDG). 
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F-69/21 
Uttreden av kommunale verv - Anne Mari Borge (Ap) - 
nyvalg 
 
Ordførers innstilling: 
Anne Mari Borge (Ap) har trådt ut av sine kommunale verv som følge av flytting 

fra kommunen. Det foretas nyvalg på samarbeidslisten mellom Ap, Sp, MDG, SV, 
V, R og KrF slik: 

 
1. Formannskapet og valgstyret 

Som nytt varamedlem på plass nr. 2 velges: 

 
2. Administrasjonsutvalget 

Som nytt varamedlem på plass nr. 5 velges: 
 
3. Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)  

Som nytt medlem på plass nr. 2 velges: 
 

4. Representanter til KS fylkesmøte 
Som nytt varamedlem på plass nr. 5 velges: 

 

Konsekvenser for kommunestyret på Arbeiderpartiets liste: 
Jørgen Holck Johannessen blir nytt medlem på plass nr. 9 etter opprykk. 

Mirza Andelic blir ny vara på plass nr. 12 etter opprykk. 
 

 
Formannskapets behandling 25.08.2021: 
Edvin Søvik (Ap) fremmet følgende forslag:  

1. Formannskapet og valgstyret  
Som nytt varamedlem på plass nr. 2 velges: Anne Odenmarck 

Som nytt varamedlem på plass nr. 5 velges: Gro Lundgård 
Som nytt varamedlem på plass nr. 9 velges: Else Jorunn Vestby 

2. Administrasjonsutvalget: 

Som nytt varamedlem på plass nr. 5 velges: Emilie Åm 
Som nytt varamedlem på plass nr. 7 velges: Martin Østveit-Moe 

3. Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)  
Som nytt medlem på plass nr. 2 velges: Wenche Jahrmann 
Som nytt varamedlem på plass nr.2 velges: Stein Barli 

4. Representanter til KS fylkesmøte Som nytt varamedlem på plass nr. 5 velges: 
Martin Østveit-Moe 

 
Votering: Ordførers innstilling med Ap’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
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Formannskapets innstilling 25.08.2021: 

Anne Mari Borge (Ap) har trådt ut av sine kommunale verv som følge av flytting 
fra kommunen. Det foretas nyvalg på samarbeidslisten mellom Ap, Sp, MDG, SV, 
V, R og KrF slik: 

 
1. Formannskapet og valgstyret 

Som nytt varamedlem på plass nr. 2 velges: Anne Odenmarck (Ap) 
Som nytt varamedlem på plass nr. 5 velges: Gro Lundgård (Ap) 
Som nytt varamedlem på plass nr. 9 velges: Else Jorunn Vestby (Ap) 

 
2. Administrasjonsutvalget 

Som nytt varamedlem på plass nr. 5 velges: Emilie Åm (Ap) 
Som nytt varamedlem på plass nr. 7 velges: Martin Østveit-Moe (Ap) 

 
3. Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)  

Som nytt medlem på plass nr. 2 velges: Wenche Jahrmann (Ap) 

Som nytt varamedlem på plass nr. 2 velges: Stein Barli (Ap) 
 

4. Representanter til KS fylkesmøte 
Som nytt varamedlem på plass nr. 5 velges: Martin Østveit-Moe (Ap) 

 

Konsekvenser for kommunestyret på Arbeiderpartiets liste: 
Jørgen Holck Johannessen blir nytt medlem på plass nr. 9 etter opprykk. 

Mirza Andelic blir ny vara på plass nr. 12 etter opprykk. 
 
 

 
 

F-70/21 
Uttreden av kommunalt verv - Hilde-Gunn Sorteberg (H) 
- Nyvalg 
 
Ordførers innstilling: 

Hilde-Gunn Sorteberg (H) har trådt ut av sitt kommunale verv som følge av 
flytting fra kommunen. Det foretas nyvalg på samarbeidslisten mellom H og FrP.  

 
1. Hovedutvalg for teknikk og plan 

Som nytt varamedlem på plass nr. 1 velges: 

 
Formannskapets behandling 25.08.2021: 

Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag på vegne av H og FrP: 
Ny 1. vara: Kjetil Barfelt  
Ny 4. vara: Jan Ove Rikheim 

 
Votering: 

Ordførers innstilling med fellesforslag fra FrP og H ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets vedtak 25.08.2021: 
Hilde-Gunn Sorteberg (H) har trådt ut av sitt kommunale verv som følge av 

flytting fra kommunen. Det foretas nyvalg på samarbeidslisten mellom H og FrP.  
 

2. Hovedutvalg for teknikk og plan 

Som nytt varamedlem på plass nr. 1 velges: Kjetil Barfelt (FrP) 
Som nytt varamedlem på plass nr. 4 velges: Jan Ove Rikheim (H)    

 
 
 

 
 

F-71/21 

Søknader om ettergivelse for eiendomsskatt. 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Det gis ettergivelse for foreiendomsskatt i 2021 for eiendommer som er 

innstilt for fritak i vedlegg 1. 

2. Det gis avslag for ettergivelse av eiendomsskatt i 2021 for eiendommer som 
er innstilt for avslag i vedlegg 1.  

 
Formannskapets behandling 25.08.2021: 

Vedlegg 1 og 3 som er unntatt offentlighet, ble sendt i digital postkasse/Altinn 
12.08.2021.  
 

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 at saken utsettes for å få ytterligere 

opplysninger. 
 

Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 25.08.2021: 

Saken utsettes for å få ytterligere opplysninger. 
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F-72/21 
Klage på kommunal kompensasjonsordning for lokale 
virksomheter 
 
Fullstendig protokoll er unntatt offentlighet, jf. offl § 13, fvl § 13.1, 
dokument nr. 21/00080-59. 

 
Offentlig del: 

 
Kommunedirektørens innstilling: 
Unntatt offentlighet jf. offl § 13, fvl §13.1 

 
Hovedutvalg for næring og miljøs vedtak 17.08.2021: 

Klagen avvises.  
 
Formannskapets behandling 25.08.2021: 

Saken ble sendt som tilleggssak i digital postkasse/Altinn 23.08.2021. 
Tilleggsinformasjon fra part ble sendt formannskapets medlemmer 25.08.2021 i 

digital postkasse/Altinn, jf. 21/02175-10.  
 
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.  

 
Ola Nordal (Ap) fremmet følgende forslag: 

Klagen tas delvis til følge. Det gis støtte i henhold til kommunedirektørens 
innstilling. 
 

Votering: 
Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling ble vedtatt 6-3 (2Ap, frittstående) 

ved alternativ votering mot Ap’s forslag. 
 
Formannskapets vedtak 25.08.2021: 

Klagen avvises, dvs. at klagen ikke tas til følge, det utbetales ikke støtte. 
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F-73/21 
Klage kommunal kompensasjonsordning for lokale 
virksomheter 
 
Fullstendig protokoll er unntatt offentlighet, jf. offl § 13, fvl § 13.1, 
dokument nr. 21/00080-59. 

 
Offentlig del: 

 
Kommunedirektørens innstilling: 
Unntatt offentlighet jf. offl § 13, fvl § 13.1 

 
Hovedutvalg for næring og miljøs vedtak 17.08.2021: 

Etter en helhetsvurdering av innsendt dokumentasjon tas klagen ikke til følge: 
Tilleggstekst er unntatt offentlighet jf. offl § 13, fvl § 13.1 
 

Formannskapets behandling 25.08.2021: 
Saken ble sendt som tilleggssak i digital postkasse/Altinn 23.08.2021. 

 
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.  
 

Votering: Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Formannskapets vedtak 25.08.2021: 
Etter en helhetsvurdering av innsendt dokumentasjon tas klagen ikke til følge: 
Tilleggstekst er unntatt offentlighet jf. offl § 13, fvl § 13.1. 
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