
 

 

Ås kommune  

  

 

19/00067 
 

MØTEPROTOKOLL 
Formannskapet 

 
Møtetid: 28.08.2019 kl. 18.30 – 22.10 
Sted: Ås kulturhus, Lille sal 
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Ap:     Ola Nordal  
MDG:  Erik Wegge Bergvik 
SV:  Kristine Lien Skog 
V:  Jorunn Nakken 
H:  Stein Ekhaugen, Hilde Kristin Marås 
FrP:  Arne Hillestad 
Sp:  Marianne Røed 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ap:     Johan Alnes 
 
Forfall:  
Ap:     Laila Nordsveen 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær, 
kommunalsjef Marit Roxrud Leinhardt, kommunalsjef Ellen Benestad,  
kommunalsjef Nils Erik Pedersen, kommunalsjef Tove Kreppen Jørgensen 
virksomhetsleder Ellen Grepperud, eiendomssjef Roy Sypriansen og  
rådgiver Solveig Viste. 
 
Diverse merknader: 
Følgende ble sendt på e-post før møtet: 
Notat, svar på spørsmål – se informasjon fra rådmannen pkt. 3 
Ny fartsgrense E18, se informasjon fra rådmannen pkt. 4 og drøfting. 
Vedlegg 10 til F-sak 44/19 skolebehovsplan Ås nord, annet format på Excel-fil. 
 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Som oppsatt, men informasjon fra 
rådmannen pkt. 4/drøftingssak ble behandlet til slutt. 
 
Møteprotokoll godkjent 30.08.2019 
av ordfører Ola Nordal og varaordfører Jorunn Nakken. 
 
Underskrifter: 
 

_____________________             _____________________ 
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Informasjon fra rådmann 
 

1. Folkemøtet på Nordbytun ungdomsskole vedrørende plan for områderegulering 
Askehaugåsen/Bæk 26.08.2019 var godt besøkt med over 100 deltakere.  
 

2. Oppfølging av formannskapets vedtak 05.06.2019 i F-sak 27/19 Lokaler for 
kommunens tjenesteproduksjon fra januar 2030.  
Eiendomssjef Roy Sypriansen orienterte om et åpent møte med mulige utbyggere 
der 5 utbyggere møtte opp og status. 

 

Formannskapets behandling 28.08.2019: 
Formannskapet ba om å få saken opp igjen med tillegg av en enkel 
redegjørelse/juridisk vurdering for hvilke føringer formannskapet kan legge. 
Saksgang: administrasjonsutvalg, formannskap og kommunestyre. 

 
3. Notat 27.08.2019 fra rådmannen: «Svar - Spørsmål til Formannskapsmøtet den 

28. august - Vedrørende klasserom/spesialrom, elevtall og 
befolkningsframskrivinger», ble sendt på e-post 28.08.2019, jf. 18/01472-11. 
 

4. Ny fartsgrense E18 – Høring. Se Drøfting under. 
 
 
Informasjon fra ordfører og eventuelt 
 
1. Forlik Haug gård. 

 
2. Kristine Lien Skog(SV) foreslo sak på dagsorden om prosess og framdrift for 

Åsgård.  Formannskapet motsatte seg med 5 stemmer (2Ap, 2H, FrP) at den ble 
satt på dagsorden, jf. Ås kommunes reglementer punkt 10.1.9. 
 

3. Kommunestyre- og fylkestingsvalget - Valgstyrets ansvar og oppgaver  
Valgstyret innkalles til møter tirsdag 10. september fra ca. kl. 16.00. Kvelden 
settes av. Innkalling sendes på e-post med vedlagt oversikt over valgstyrets 
ansvar og oppgaver i gjennomføringen av valget. Den vedlegges også 
protokollen.  
Valgstyrets medlemmer må være tilgjengelige for eventuell tilkalling på telefonen 
under valgdagene søndag 8. og mandag 9. 
 

 
 
Orientering:  Rullering av kommuneplanen for Ås kommune 
Rådgiver Solveig Viste orienterte formannskapet/kommuneplanutvalget om 
oppfølging av kommunestyrets vedtak 23.11.2016: Oppstart av arbeidet med 
revidering av kommuneplanen utsettes til 2019, og at planprogrammet til 
kommuneplanen slås sammen med rullering av planstrategien. (..) Da kan 
kommuneplanen vedtas i løpet av 2021. 
 
Presentasjonen sendes formannskapet og vedlegges protokollen.  
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Drøfting:   Ny fartsgrense E18 – Høring 
Brev av 22.08.2019 fra Statens vegvesen: «Høring – ny fartsgrense på E18 Vinterbro 
i Akershus til Østfold grense oppskilting fra 70 km/t til 80 km/t» ble sendt på e-post 
28.08.2019.  
 
Formannskapets behandling 28.08.2019: 
Formannskapet drøftet seg frem til følgende fellesforslag: 
Formannskapet sender negativ uttalelse.  
Svaret utformes av ordfører og rådmann i samarbeid. 
Votering: Fellesforslaget ble vedtatt 8-1 (FrP). 
 
Svaret ble utformet umiddelbart etter møtet og følgende høringsuttalelse ble sendt 
Statens vegvesen – Region Øst i brev 28.08.2019, jf. 19/02498-3: 
Ås kommune fraråder en heving av fartsgrense på E18 Vinterbro i Akershus til 
Østfold grense av hensyn til trafikksikkerheten på strekningen. 
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Saker til behandling  

F-40/19 
Midtgard. Riving eller bevaring 
 
Innstilling fra hovedutvalg for teknikk og miljø 22.08.2019 og rådmannen: 
1. Den nyeste delen av Midtgard rives og at den eldste delen istandsettes til 

opprinnelig stand. 
2. I den videre planleggingen av det nye skolebygget, forutsettes det at bygget 

innarbeides som en del av undervisningsarealet, og at det arealene skal kunne 
benyttes utenom skoletid av Kulturskolen og andre kulturaktiviteter. 

3. Tiltaket søkes gjennomført innenfor vedtatt kostnadsramme for Åsgård skole. 
4. Framtidig lokalisering av Ungdomsklubben framlegges i egen sak. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 21.08.2019: 
1. Hele Midtgard rives. 
2. Tiltaket søkes gjennomført innenfor vedtatt kostnadsramme for Åsgård skole. 
3. Framtidig lokalisering av Ungdomsklubben framlegges i egen sak. 
 
Plan- og byggekomiteens innstilling 21.08.2019: 
1. Hele Midtgard rives. 
2. Framtidig lokalisering av Ungdomsklubben framlegges i egen sak. 
 
 
Formannskapets behandling 28.08.2019: 
Arne Hillestad (FrP) fremmet Kjetil Barfelts (FrP) forslag i HTM: 
1. Midtgard rives ikke. 
2. Ungdomsklubben forblir i nåværende lokaler. 
 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet HOKs innstilling. 
 
Erik Wegge Bergvik (MDG) fremmet HTMs innstilling. 
 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet forslag om tillegg til HTMs innstilling punkt 4: 
…senest innen 31.12.2019 og i god dialog med ungdomsrådet og brukerne. 
 
Jorunn Nakken (V) fremmet tilleggsforslag til HTMs innstilling etter SV’s forslag: 
Riving av den nyeste delen iverksettes ikke før nye lokaler for ungdomsklubben er 
tilgjengelig. 
 
Votering: 
Det ble først votert over HOKs innstilling om å rive alt. 
HOKs innstilling ble nedstemt 5-4 (2Ap, 2H). 
 
HTMs innstilling ble tiltrådt 8-1(FrP) ved alternativ votering mot FrPs forslag. 
SV’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
V’s tilleggsforslag ble vedtatt 5-4 (2Ap, 2H). 
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Formannskapets innstilling 28.08.2019: 
1. Den nyeste delen av Midtgard rives og at den eldste delen istandsettes til 

opprinnelig stand. 
2. I den videre planleggingen av det nye skolebygget, forutsettes det at bygget 

innarbeides som en del av undervisningsarealet, og at det arealene skal kunne 
benyttes utenom skoletid av Kulturskolen og andre kulturaktiviteter. 

3. Tiltaket søkes gjennomført innenfor vedtatt kostnadsramme for Åsgård skole. 
4. Framtidig lokalisering av Ungdomsklubben framlegges i egen sak senest innen 

31.12.2019 og i god dialog med ungdomsrådet og brukerne. 
5. Riving av den nyeste delen iverksettes ikke før nye lokaler for ungdomsklubben er 

tilgjengelig. 
 
  



Ås kommune 

  
Formannskapet 28.08.2019 Side 7 av 22 

  

F-41/19 
Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 22.08.2019: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 21.08.2019: 
1. D6 rives og arealet benyttes til uteareal for Åsgård skole. 
2. Kostnadene dekkes innenfor bevilget ramme for Åsgård skole. 
3. Det legges frem en egen sak for HOK med ny lokalisering for dagens aktivitet ved 

D6. 
 
Innstilling fra plan- og byggekomiteen 21.08.2019 og rådmannen: 
1. D6 rives og arealet benyttes til uteareal for Åsgård skole. 
2. Kostnadene dekkes innenfor bevilget ramme for Åsgård skole. 
 
 
Formannskapets behandling 28.08.2019: 
Arne Hillestad (FrP) fremmet HTMs innstilling. 
 
Erik Wegge Bergvik (MDG) fremmet på vegne av MDG og SV tilleggsforslag til nytt 
pkt. 4 til HTMs innstillig: 
D6 benyttes til skoleformål i skole- og SFO-tiden etter ferdigstilling av skolen. 
 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet HOKs innstilling, punkt 1 og 2: 
1. D6 rives og arealet benyttes til uteareal for Åsgård skole. 
2. Kostnadene dekkes innenfor bevilget ramme for Åsgård skole. 
 
Votering: 
HTMs innstilling ble tiltrådt 5-4 (2Ap, 2H) ved alternativ votering mot H’s forslag. 
Fellesforslaget fra MDG og SV ble nedstemt 7-2 (MDG, SV) 
 
Formannskapets innstilling 28.08.2019: 
1. Med bakgrunn i D6 sin kulturhistoriske verdi skal bygget bevares slik det står på 

tomten i dag. 
2. Nåværende leieavtale forlenges med 2 år til 31.12.2021. 
3. Samlet bruk av D6 med tilhørende vilkår for drift og vedlikehold utredes og legges 

frem for politisk behandling innen 31.12.2020. 
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F-42/19 
Relokalisering av kommunale enheter 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 28.08.2019 og rådmannens:  
1. Enhetene som i dag er lokalisert i Myrveien 16 (Kommunalteknikk) og Skoleveien 

3 (Eiendom), samt Prosjekt - samlokaliseres på Bjørnebekk iht. alternativ 1. 
2. Endelig lokalisering av øvrige tjenester/firma, som i dag er lokalisert i Skoleveien 

3, 1. etasje, vurderes nærmere når planleggingen har kommet lengre og ses i 
sammenheng med nye kommunale lokaler i Ås sentrum. 

3. Prosjektet innarbeides i Handlingsprogram 2020-23 med en kostnadsramme på 
125 mill. kroner. 

4. Eiendommen i Myrveien 16, samt Brekkeveien 10 (Hangartomta), forberedes for 
salg før prosjektet igangsettes. Eventuelt salg vurderes når antatt markedsverdi er 
kjent.  

5. Skoleveien 3 («det gule huset») rives når prosjektet er ferdigstilt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 22.08.2019: 
1. Enhetene i Myrveien 16 og Skoleveien 3 forblir der de er lokalisert per i dag. 
2. Skoleveien 3 rives inntil videre ikke. 
 
 
Formannskapets behandling 28.08.2019: 
Administrasjonsutvalgets innstilling og behandling ble presentert i møtet. 
 
Marianne Røed (Sp) fremmet forslag til rådmannens innstilling pkt. 4:  
«samt Brekkeveien 10 (Hangartomta)» strykes.  
(dette betyr at Hangardtomta ikke selges). 
 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet tilleggsforslag: 
Følger saken, se under formannskapets innstilling. 
 
Erik Wegge Bergvik (MDG) fremmet forslag om nytt punkt 5 (innstillingens punkt 5 
forskyves til 6):  
Hangartomta selges ikke. (videre kommunal bruk utredes i ny sak) 
 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 
Det legges frem en egen sak med beskrivelse av framtidig bruk av Bjørnebekk, 
behandles under kommuneplanrulleringen. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Sp’s endring ble tiltrådt 5-4 (2Ap, FrP, V) ved alternativ 
votering mot HTMs innstilling. 
MDG’s forslag ble nedstemt 6-3 (1Ap, MDG, SV). 
SV’s forslag følger saken, enstemmig. 
H’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
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Formannskapets innstilling 28.08.2019: 
1. Enhetene som i dag er lokalisert i Myrveien 16 (Kommunalteknikk) og Skoleveien 

3 (Eiendom), samt Prosjekt - samlokaliseres på Bjørnebekk iht. alternativ 1. 
2. Endelig lokalisering av øvrige tjenester/firma, som i dag er lokalisert i Skoleveien 

3, 1. etasje, vurderes nærmere når planleggingen har kommet lengre og ses i 
sammenheng med nye kommunale lokaler i Ås sentrum. 

3. Prosjektet innarbeides i Handlingsprogram 2020-23 med en kostnadsramme på 
125 mill. kroner. 

4. Eiendommen i Myrveien 16 forberedes for salg før prosjektet igangsettes. 
Eventuelt salg vurderes når antatt markedsverdi er kjent.  

5. Skoleveien 3 («det gule huset») rives når prosjektet er ferdigstilt. 
6. Det legges frem en egen sak med beskrivelse av framtidig bruk av Bjørnebekk, 

behandles under kommuneplanbehandlingen. 
_____ 

 
 
Forslag som følger saken fra Kristine Lien Skog (SV): 
Rådmannen bes utrede kostnader knyttet til riving av Skoleveien 3 samt flytting av 
eiendomsavdelingen til Bjørnebekk i forkant av kommunestyrets behandling av 
saken. 
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F-43/19 
Boligpolitisk plan for Ås kommune 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 22.08.2019: 
Boligpolitisk plan for Ås kommune 2019-2023 datert 19.06.2019 vedtas. 

____ 
 
Forslag som følger saken fra Joar Solberg (Ap): 
1. Forbedre rutiner for framskaffelse av tomter. 
2. Utvikle system for informasjon ved etablering av botilbud. 
3. Samordning før oppstartsmøter og møter med utbygger om boligsosiale formål. 
4. Bidra til at boligsosiale behov blir ivaretatt i kommuneplanen. 
5. Vurdere om boligsosiale formål er hensiktsmessig ivaretatt i eierstrategier. 
6. Tilstrekkelig ressurser til oppfølging og gjennomføring av boligsosial 

handlingsplan. 
 
Forslag som følger saken fra Håvard Steinsholt (SV): 
Planen bearbeides videre med hensyn på: 

1. Boligpolitiske muligheter ved utbygging i regi av boligkooperasjonen / 
boligbyggelag. 

2. Systematisk fremming av boligpolitiske mål ved privat utbygging (ved 
utbyggingsavtaler og ellers). 

 
 

 
Innstillinger fra Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21.08.2019, råd for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdomsrådet 20.08.2019, og 
rådmannen: 
Boligpolitisk plan for Ås kommune 2019-2023 datert 19.06.2019 vedtas. 
 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 21.08.2019: 
Planen sendes tilbake for å ta inn vedtakene og forslagene på tiltak som følger 
saken. Se HHS´ behandling og votering. 
 
 
Eldrerådets innstilling/uttalelse 20.08.2019:  
Boligpolitisk plan for Ås kommune 2019-2023 datert 19.06.2019 vedtas med 
følgende merknader:  
Eldrerådet er enige i at eldre skal kunne bo hjemme så lenge de ønsker det, men da 
må kommunen tilrettelegge for at det er mulig å leie praktisk/teknisk hjelp,  
jf. punkt 2.3 Mål, side 9. 
 
 
Formannskapets behandling 28.08.2019: 
Ola Nordal (Ap) fremmet følgende forslag: 
HTMs innstilling med følgende tillegg: 
Forslag som følger saken fra utvalgsbehandlingene skal vurderes ved utarbeidelse 
av tiltaksplanen.  
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Kristine Lien Skog fremmet følgende tillegg: 
Planen sendes tilbake for også å vurdere mulighetene for at Navs garantiordning for 
depositum erstattes av utlånsordning for betaling av depositum. 

 
Votering:  
Ap’s forslag ble enstemmig tiltrådt.  
SV’s forslag følger saken. 
 
Formannskapets innstilling 28.08.2019: 
Boligpolitisk plan for Ås kommune 2019-2023 datert 19.06.2019 vedtas. 
Forslag som følger saken fra utvalgsbehandlingene skal vurderes ved utarbeidelse 
av tiltaksplanen.  

_____ 
 
Forslag som følger saken fra Kristine Lien Skog (SV): 
Planen sendes tilbake for også å vurdere mulighetene for at Navs garantiordning for 
depositum erstattes av utlånsordning for betaling av depositum. 

 
Se også forslag som følger saken fra øvrige utvalgsbehandlinger. 
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F-44/19 
Skolebehovsplan Ås nord 2019-2035 
 
Innstilling fra hovedutvalg for oppvekst og kultur 21.08.2019 og rådmannen: 
1. Under forutsetning av at Sjøskogen skole bygges ut som vedtatt, fylles Sjøskogen 

skole opp med elever bosatt i Nordby - og Solberg skolekrets ved fulle klassetrinn 
på henholdsvis Nordby og Solberg skole. 

2. Det utarbeides et forslag til endring i forskrift om skoletilhørighet i Ås kommune og 
forslaget sendes ut på høring høsten 2019. Endringen omhandler primær og 
sekundær skole i Ås.  

3. Oppdatert skolebehovsplan for skolene i Ås legges frem i forkant av Handlings-
program med økonomiplan hvert andre år. Neste plan legges frem høst 2021. 

4. Det legges frem en egen skolebehovsplan for ungdomsskolene i Ås høsten 2019. 
 
 
Ungdomsrådets vedtak 19.08.2019: 
1. Sjøskogen skole bygges ut som vedtatt 
2. Solberg skole utvides til 4-parallell. 
3. Nordby skole utvides for å møte fremtidig behov. 
4. Oppdatert skolebehovsplan for skolene i ås legges frem i forkant av 

Handlingsprogram med økonomiplan hvert andre år. Neste plan legges frem høst 
2021. 

5. Det legges frem en egen skolebehovsplan for ungdomsskolene i Ås høsten 2019.  
 
 
Formannskapets behandling 28.08.2019: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag : 
Ungdomsrådets innstilling pkt. 1, og HOKs innstilling pkt. 2, 3 og 4. 
 
Votering: 
Ungdomsrådets innstilling punkt 1 og HOKs innstilling pkt. 2, 3 og 4 ble tiltrådt 5-4 
(Sp, MDG, SV, V) ved alternativ votering mot HOKs innstilling pkt. 1-4. 
 
Formannskapets innstilling 28.08.2019: 
1. Sjøskogen skole bygges ut som vedtatt 
2. Det utarbeides et forslag til endring i forskrift om skoletilhørighet i Ås kommune og 

forslaget sendes ut på høring høsten 2019. Endringen omhandler primær og 
sekundær skole i Ås.  

3. Oppdatert skolebehovsplan for skolene i Ås legges frem i forkant av Handlings-
program med økonomiplan hvert andre år. Neste plan legges frem høst 2021. 

4. Det legges frem en egen skolebehovsplan for ungdomsskolene i Ås høsten 2019. 
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F-45/19 
Endring av retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 21.08.2019: 
1. Elever som er bosatt i Ås og går på Follo barne- og ungdomsskole og 

Rustadtunet får dekket skyssutgifter tur/retur hjemmet og SFO, i skolens ferier, 
plandager og øvrige fridager når SFO er åpen.   

2. Funksjonshemmede elever på 8.-10. trinn som benytter seg av et kommunalt 
tilbud tilsvarende SFO får dekket skyssutgifter tur/retur hjemmet og tilbudet, i 
skolens ferier, plandager og øvrige fridager når tilbudet er åpent.  

3. Vedlegg 3 forslag til endring av Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune, 
vedtas.   

4. En utredning av kostnader ved å tilby elever på første og andre trinn som bor mer 
enn 2 km fra skolen gratis skoleskyss legges fram for utvalget.  

 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Elever som er bosatt i Ås og går på Follo barne- og ungdomsskole og 

Rustadtunet får dekket skyssutgifter tur/retur hjemmet og SFO, i skolens ferier, 
plandager og øvrige fridager når SFO er åpen.   

2. Funksjonshemmede elever på 8.-10. trinn som benytter seg av et kommunalt 
tilbud tilsvarende SFO får dekket skyssutgifter tur/retur hjemmet og tilbudet, i 
skolens ferier, plandager og øvrige fridager når tilbudet er åpent.  

3. Vedlegg 3 forslag til endring av Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune, 
vedtas.   

 
 
Formannskapets behandling 28.08.2019: 
Votering: HOKs innstilling pkt. 1, 2 og 3 ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 28.08.2019: 
1. Elever som er bosatt i Ås og går på Follo barne- og ungdomsskole og 

Rustadtunet får dekket skyssutgifter tur/retur hjemmet og SFO, i skolens ferier, 
plandager og øvrige fridager når SFO er åpen.   

2. Funksjonshemmede elever på 8.-10. trinn som benytter seg av et kommunalt 
tilbud tilsvarende SFO får dekket skyssutgifter tur/retur hjemmet og tilbudet, i 
skolens ferier, plandager og øvrige fridager når tilbudet er åpent.  

3. Vedlegg 3 forslag til endring av Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune, 
vedtas.  
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F-46/19 
Ny behandling - Barn i lavinntektsfamilier 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 21.08.2019: 
1. Ås kommune skal jobbe tverrsektorielt, med utgangspunkt i barnets 

perspektiv og satse på tiltak som sikrer at barn i lavinntektsfamilier kan delta i 
sosiale aktiviteter. 

2. Prioritering av midler til aktuelle tiltak behandles i forbindelse med 
budsjettprosessen. 

3. Innsatsen for barn i lavinntektsfamilier forankres i «Helhetlig plan for barn og 
unge». 

4. Rådmannen legger frem en sak hvor det foreligger en oversikt over alle 
inntektsreduserte gebyrer, med forslag til en alternativ og mer progressiv modell 
som erstatter dagens "trappetrinn-modell". Saken legges frem ifm med 
budsjettbehandling november/desember 2019.  

 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 21.08.2019: 
1. Ås kommune skal jobbe tverrsektorielt, med utgangspunkt i barnets perspektiv og 

satse på tiltak som sikrer at barn i lavinntektsfamilier kan delta i sosiale aktiviteter. 
2. Prioritering av midler til aktuelle tiltak behandles i forbindelse med 

budsjettprosessen. 
3. Innsatsen for barn i lavinntektsfamilier forankres i «Helhetlig plan for barn og 

unge». 
 
4. HHS ber om en orientering av kvalifiseringsprogrammet med gjennomførte tiltak 

og resultatmål innen 30.05.2020. 
 
 
Innstilling fra ungdomsrådet 19.08.2019 og rådmannen: 
1. Ås kommune skal jobbe tverrsektorielt, med utgangspunkt i barnets 

perspektiv og satse på tiltak som sikrer at barn i lavinntektsfamilier kan delta i 
sosiale aktiviteter. 

2. Prioritering av midler til aktuelle tiltak behandles i forbindelse med 
budsjettprosessen. 

3. Innsatsen for barn i lavinntektsfamilier forankres i «Helhetlig plan for barn og 
unge». 

 
Formannskapets behandling 28.08.2019: 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 

 Endret punkt 3 i rådmannens forslag: Innsatsen for barn i lavinntektsfamilier 
forankres i "Helhetlig plan for barn og unge". Relevante utvalg orienteres årlig om 
arbeidet.  

 Nytt punkt: Kommunen tar kontakt med barne- og ungdomsorganisasjoner som 
tilbyr fritidsaktiviteter til barn og unge i kommunen, for å etablere et mulig 
samarbeid for oppfølging av tiltak rettet mot målgruppen.  

 Nytt punkt: Det redegjøres for bruken av bevilgede midler i K-sak 31/19 som egen 
sak. Dette inkluderer også vurdering av bruk av midler til aktivitetskort og en 
utlånsordning for utstyr. 

 



Ås kommune 

  
Formannskapet 28.08.2019 Side 15 av 22 

  

Votering: 
HOKs innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
SV’s forslag kulepunkt 1 ble enstemmig tiltrådt. 
SV’s forslag kulepunkt 2 ble enstemmig tiltrådt. 
SV’s forslag kulepunkt 3 ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 28.08.2019: 
1. Ås kommune skal jobbe tverrsektorielt, med utgangspunkt i barnets 

perspektiv og satse på tiltak som sikrer at barn i lavinntektsfamilier kan delta i 
sosiale aktiviteter. 

2. Prioritering av midler til aktuelle tiltak behandles i forbindelse med 
budsjettprosessen. 

3. Innsatsen for barn i lavinntektsfamilier forankres i «Helhetlig plan for barn og 
unge». Relevante utvalg orienteres årlig om arbeidet. 

4. Rådmannen legger frem en sak hvor det foreligger en oversikt over alle 
inntektsreduserte gebyrer, med forslag til en alternativ og mer progressiv modell 
som erstatter dagens "trappetrinn-modell". Saken legges frem ifm med 
budsjettbehandling november/desember 2019.  

5. Kommunen tar kontakt med barne- og ungdomsorganisasjoner som tilbyr 
fritidsaktiviteter til barn og unge i kommunen, for å etablere et mulig samarbeid for 
oppfølging av tiltak rettet mot målgruppen.  

6. Det redegjøres for bruken av bevilgede midler i K-sak 31/19 som egen sak. Dette 
inkluderer også vurdering av bruk av midler til aktivitetskort og en utlånsordning 
for utstyr. 
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F-47/19 
Administrativt vertskommunesamarbeid om voksenopplæring- og 
kvalifiseringstilbud etter opplæringsloven og introduksjonsloven 
 
Innstilling fra hovedutvalg for oppvekst og kultur, hovedutvalg for helse og 
sosial 21.08.2019 og rådmannen: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Formannskapets behandling 28.08.2019: 
Votering: Innstillingene fra HOK og HHS ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 28.08.2019: 
1. Ås kommune går sammen med Frogn og Vestby kommuner om et administrativt 

vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 20-2, om voksenopplæring- og 
kvalifiseringstilbud etter opplæringsloven og introduksjonsloven.  

2. Vedlagt samarbeidsavtale vedtas, og det inngås to likelydende samarbeidsavtaler 
med Frogn kommune og Vestby kommune. 

3. Det nedsettes et samarbeidsråd i tråd med samarbeidsavtale snarlig etter vedtak 
om vertskommunesamarbeid er fattet i Ås, Frogn og Vestby kommuner. 
Samarbeidsrådet skal utarbeide nødvendige retningslinjer og rutiner. 
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F-48/19 
Lærlinger i Ås kommune - orientering 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 28.08.2019 og rådmannens:  
Redegjørelsen om lærlinger i Ås kommune tas til orientering. 
 
 
Formannskapets behandling 28.08.2019: 
Administrasjonsutvalgets behandling og innstilling ble presentert i møtet. 
 
Votering: Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 28.08.2019: 
Redegjørelsen om lærlinger i Ås kommune tas til orientering. 
 
  



Ås kommune 

  
Formannskapet 28.08.2019 Side 18 av 22 

  

 

F-49/19 
Kartlegging og verdsetting av friluftsområder 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 22.08.2019: 
Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
 
Innstilling fra klima- og miljøutvalget 20.08.2019 og rådmannen: 
1. Arbeidet med friluftslivskartleggingen tas til orientering.   

 
2. Bruk av friluftslivskartleggingen som informasjonsgrunnlag skal innarbeides i 

kommunens interne saksbehandlingsrutiner. Kartleggingen er faglig fundert, uten 
avveiing mot øvrige arealinteresser. Det forutsettes derfor at slik avveining gjøres 
i kommunens planlegging og enkeltsaksbehandling. 

 
3. For saker som berører områder med verdi for friluftslivet skal det redegjøres for 

hvordan interessene vil bli berørt og hvordan dette er vurdert og prioritert ved valg 
av løsninger.   

 
4. Kartleggingen og verdsettingen av friluftsområder legges til grunn som 

kunnskapsgrunnlag ved kommende rullering av kommuneplanens arealdel.  
 

5. Friluftslivskartleggingen skal holdes løpende oppdatert, og bør revideres i forkant 
av neste rullering av kommuneplanens arealdel. 

 
 
Formannskapets behandling 28.08.2019: 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet Kjersti Bakkebø Fjellstads (SV) forslag i KMU som 
tillegg til HTMs innstilling: 

1. Det skal utvikles temakart om friluftsliv og grøntstruktur i kommunen, som skal 

ligge til grunn for rullering av Kommuneplanen. 

2. Kommunen skal samarbeide med landbrukskontoret for å tilrettelegge for 
friluftsliv og samtidig ivareta hensynet til landbruksproduksjon. 

 
Votering: 
HTMs innstilling ble enstemmig vedtatt. 
SV’s forslag pkt. 1 ble nedstemt 7-2 (MDG, SV).  
SV’s forslag pkt. 2 ble nedstemt 8-1(SV). 
 
Formannskapets vedtak 28.08.2019: 
1. Arbeidet med friluftslivskartleggingen tas til orientering.   

 

2. Bruk av friluftslivskartleggingen som informasjonsgrunnlag skal innarbeides i 
kommunens interne saksbehandlingsrutiner. Kartleggingen er faglig fundert, uten 
avveiing mot øvrige arealinteresser. Det forutsettes derfor at slik avveining gjøres 
i kommunens planlegging og enkeltsaksbehandling. 
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3. For saker som berører områder med verdi for friluftslivet skal det redegjøres for 
hvordan interessene vil bli berørt og hvordan dette er vurdert og prioritert ved valg 
av løsninger.   

 

4. Kartleggingen av friluftsområder legges til grunn som kunnskapsgrunnlag ved 
kommende rullering av kommuneplanens arealdel.  
 

5. Friluftslivskartleggingen skal holdes løpende oppdatert, og bør revideres i forkant 
av neste rullering av kommuneplanens arealdel.  

 

6. Uttrykket «friluftsområder» erstattes med «friluftslivsområder» i dokumentet. 
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F-50/19 
Gnr 27 bnr 3 - Drøbakveien 135 - Søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanen 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 22.08.2019: 
Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslås søknad om dispensasjon 
fra kommuneplan § 6.2 A og § 23.2 underformål b vedrørende søknad om deling av 
tomt på gnr. 27  bnr. 3. Begrunnelsen fremkommer av saksutredningen. 
 
Formannskapets behandling 28.08.2019: 
Votering: HTMs innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 28.08.2019: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslås søknad om dispensasjon 
fra kommuneplan § 6.2 A og § 23.2 underformål b vedrørende søknad om deling av 
tomt på gnr. 27 bnr. 3. 
 
Forslagsstiller henvises til å fremme forslaget i forbindelse med rullering av 
kommuneplanen. Ytterligere begrunnelse fremkommer av saksutredningen. 
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F-51/19 
Mulighetsstudie for plassering av båtseptikmottak i Bunnefjorden 
 
Innstillinger fra hovedutvalg for teknikk og miljø 20.06.2019 og klima- og 
miljøutvalg 20.08.2019: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
 
Rådmannens innstilling: 
- Mottaksanlegg for båtseptik, på flytebrygge med rampe til land, etableres ved 

kiosken på Nesset, innerst i Bunnefjorden, i tråd med saksutredningens  
alternativ 1. 

- Økonomisk konsekvens innarbeides i kommunens handlingsprogram for 2020-
2023 og budsjett for 2020. 

 
 
Formannskapets behandling 28.08.2019: 
Votering: Innstilling fra HTM og klima- og miljøutvalg ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 28.08.2019: 
1. Mottaksanlegg for båtseptik, på flytebrygge med rampe til land, etableres i sør på 

kommunens eiendom gnr 112 bnr 83, innerst i Bunnefjorden, i tråd med 
saksutredningens alternativ 1. 

2. Økonomisk konsekvens innarbeides i kommunens handlingsprogram for 2020-
2023 og budsjett for 2020. 
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F-52/19 
TV-aksjonen 2019 - Care 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Formannskapets behandling 28.08.2019: 
Kristine Lien Skog fremmet forslag om 4 kroner per innbygger. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble vedtatt 8-1 (SV) ved alternativ votering mot SV’s forslag. 
 
Formannskapets vedtak 28.08.2019: 
1. Ås kommune bevilger kr 2 per innbygger, totalt kr 40 800 til TV-aksjonen NRK 

Care 2019. 
2. Summen belastes konto 149090.1100.100 øvrige bevilgninger, og overføres til 

innsamlingskonto i samsvar med faktura som mottas straks bevilgningen er 
registrert på https://www.giverstafett.no/. 
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