
 

 

Ås kommune  

  

 

19/00067 
 

MØTEPROTOKOLL 

Formannskapet 
 
Møtetid: 30.01.2019 kl. 18.30 – 19.55 
Sted: Ås kulturhus, Lille sal 
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Ap:    Ola Nordal, Laila Nordsveen 
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/forfall: Ingen 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær, 
kommunalsjef helse og mestring Marit Roxrud Leinhardt,  
kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur Nils Erik Pedersen,  
virksomhetsleder samfunnsutvikling Ellen Grepperud. 
 
Diverse merknader: 
Formannskapet var invitert til informasjonsmøte om ny avgreining østre linje 
24.01.2019 i forkant av HTM’s møte, jf. HTM’s protokoll. 
Informasjon fra rådmann og ordfører ble holdt til slutt i møtet. 
 
 
Møteprotokoll godkjent 31.01.2019 
av ordfører Ola Nordal og varaordfører Jorunn Nakken. 
 
Underskrifter: 
 

_____________________             _____________________ 
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Informasjon fra rådmann 
1. Beredskap i forbindelse med flytting av Kongsvinger sykehus til A-hus. 

 
2. Ålerudmyra skytebane – Tingrettsdom anket, skal i lagmannsretten i 2020, status 

om prosesskrav og forhandlingsmøter. 
 

3. Innsparingskrav - virksomhetenes oppfølging.  
Første rapportering kommer i 1. tertialrapport 2019. 

 
4. Oppfølging av omorganiseringsprosjektet – Omrokkering av ansatte og 

ombygging på rådhuset.  
 
 
 
Informasjon fra ordfører og eventuelt 
1. Ordfører orienterte om status for erverv av eiendommer, jf. F-sak 1/19, 

formannskapet 16.01.2019. 
 
2. Oppfølging av interkommunalt samarbeid.   

Ordførerne i Ås, Frogn, Vestby, Nesodden og Enebakk har sendt en felles 
henvendelse til Nordre Follo med invitasjon til dialog om IKS’ene.  

 
 
 
Referatsaker  
1/19 19/00066-1 Prosjektplan for prosjekt: SMIL- møteplasser fra ord 

til handling 

 
Referatsaken ble tatt til orientering.  
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Saker til behandling  

F-2/19 
Bosetting av flyktninger 2019  
 
Hovedutvalg for helse og sosials (HHS) innstilling 23.01.2019: 
1. Ås kommune bosetter 10 nye flyktninger i 2019. 
2. Hovedutvalg for helse og sosial vil vektlegge viktigheten av å fortsette arbeidet 

med å få flyktninger ut i arbeid, samt tilpasse introduksjonsprogrammet etter den 
enkelte deltakers behov. 

3. Hovedutvalg for helse og sosial ber om orientering av tjenesten i introduksjons-
programmet innen 01.06.2019 

 
Rådmannens innstilling: 
Ås kommune bosetter 10 nye flyktninger i 2019. 
 
Formannskapets behandling 30.01.2019: 
Jorunn Nakken (V) fremmet forslag om at Ås kommune bosetter 15 nye flyktninger. 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet HHS’s innstilling pkt. 1 om bosetting av 10. 
Erik Wegge Bergvik (MDG) fremmet forslag om at Ås kommune bosetter 20. 
 
Det ble ikke votert over HHS’ innstilling punkt 2 og 3, men formannskapet ønsker å 
bli holdt orientert. 
 
Votering: 
MDG’s forslag ble nedstemt 7-2 (MDG, SV). 
H’s forslag ble tiltrådt 5-4 (Sp, MDG, SV, V) ved alternativ votering mot V’s forslag. 
 
Formannskapets innstilling 30.01.2019: 
Ås kommune bosetter 10 nye flyktninger i 2019. 
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F-3/19 
Reguleringsplan for hensettingsanlegg og ny avgrening østre linje - 
Planinitiativ 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 06.12.2018: 
Formannskapet tillater at det utarbeides reguleringsplan ny østre linje til Kråkstad og 
nytt hensettingsanlegg for tog syd for Ski, uten forutgående kommunedelplan-
prosess. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 06.12.2018: 
1. Under forutsetning av at formannskapet tillater oppstart av reguleringsarbeid for 

ny østre linje til Kråkstad og nytt hensettingsanlegg for tog syd for Ski, uten 
forutgående kommunedelplan, vedtar HTM følgende.  

2. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 gis det tillatelse til oppstart av 
reguleringsarbeid for ny østre linje til Kråkstad og nytt hensettingsanlegg for tog 
syd for Ski.  
a) Medvirkning og valgmuligheter skal ivaretas på minst samme nivå som det 

ville vært i en kommunedelplan.  
b) Det forutsettes at flere alternative plasseringer for ny østre linje og 

hensettingsanlegg konsekvensutredes fullt ut, slik at kommunen gis et reelt 
valg mellom alternativene.  

c) Hensettingsanlegg i dagen i Kjølstadskogen tillates ikke.   
d) Hensettingsanlegg i fjell under Hagelunden tillates. 
e) Hensettingsanlegg i fjell vurderes på lik linje med alternativer over bakken.  
f) Andre mulige lokaliseringer av hensettingsanlegg avklares i Planprogrammet.  
g) Hensynet til dyrka og dyrkbar mark, friluftsliv, naturmangfold og kulturlandskap 

skal veie tungt i valg av alternativ. 
 
Formannskapets behandling 30.01.2019: 
Prosjektleder Torun Hellen i Bane NOR var til stede for å svare på eventuelle 
spørsmål. 
 
Ola Nordal (Ap) fremmet følgende forslag:  
Tilsvarer formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
Votering: 
Ap’s forslag ble tiltrådt 7-2 (SV, V). 
 
Formannskapets innstilling 30.01.2019: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 gis det tillatelse til oppstart av 
reguleringsarbeid for ny østre linje til Kråkstad og nytt hensettingsanlegg for tog 
syd for Ski, uten forutgående kommunedelplan. 
 
Kommunestyret setter følgende forutsetninger for å hoppe over 
kommunedelplanfasen: 
 
1. Medvirkning og valgmuligheter skal ivaretas på minst samme nivå som det 

ville vært i en kommunedelplan. 
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2. Det forutsettes at flere alternative plasseringer for ny østre linje og 
hensettingsanlegg konsekvensutredes fullt ut, slik at kommunen gis et reelt valg 
mellom alternativene.  
 

3. Utredningene av hensettingsanlegg skal omfatte hensetting i fjell i direkte 
tilknytning til Ski stasjon. 

4. Utredningene av østre linje skal omfatte påkobling av østre linje nærmere Ski 
stasjon uten dagstrekninger i Ås kommune. 

5. Utredningene skal omfatte vurdering av behov for omfang av toghensetting, 
herunder hvilke togstrekninger som betjenes og omfang av hensetting for hver av 
disse. 
 

6. Hensettingsanlegg i dagen i Kjølstadskogen tillates ikke. 
7. Hensettingsanlegg i fjell vurderes på lik linje med alternativer over bakken. 
8. Andre mulige lokaliseringer av hensettingsanlegg avklares i Planprogrammet. 
9. Hensynet til dyrka og dyrkbar mark, friluftsliv, naturmangfold og kulturlandskap 

skal veie tungt i valg av alternativer for hensetting og for østre linje. 
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F-4/19 
Gnr 48 bnr 1 og 6 - Vestre Hogstvet - Bilatkomstvei til gnr 48 bnr 4 
(Tangen) - Klage på avslag - Saksframlegg 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs (HTM) innstilling 24.01.2019: 
Formannskapet har vurdert klagen i medhold av forvaltningsloven § 33. 
 
Formannskapet finner at klagers anførsler ikke utgjør momenter som må medføre en 
annen vurdering av saken enn det som fremgår av formannskapets vedtak av 
29.08.2018. 
 
Vedtaket av 29.08.2018 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge.  
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.  
 
Formannskapets behandling 30.01.2019: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet Kjetil Barfelts (FrP) forslag i HTM:  

Formannskapet har vurdert klagen i medhold av forvaltningsloven § 33. 
Formannskapet finner at klagers anførsler utgjør momenter som må medføre en 
annen vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 29.08.2018.  
 
Vedtak av 29.08.2018 omgjøres og klagen tas således til følge. Dispensasjon fra 
LNF-a formålet innvilges for etablering av vei over gnr./bnr 48/1,6. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
 
Formannskapets begrunnelse for dispensasjon: 
Formannskapet viser dessuten til vedtak fattet den 02.05.2018 om dispensasjon 

fra LNF-a-formålet i kommuneplanens arealdel og finner ikke at disse 

argumentene behøver å gjengis på nytt. 

 

Momentene som har fremkommet om det areal som påvirkes viser at dette er 

mindre enn tidligere lagt til grunn. 

 
Votering: 
HTM’s innstilling ble vedtatt 5-4 (2H, FrP, V) ved alternativ votering mot H og FrP’s 
forslag. 
 
Formannskapets vedtak 30.01.2019: 
Formannskapet har vurdert klagen i medhold av forvaltningsloven § 33. 
 
Formannskapet finner at klagers anførsler ikke utgjør momenter som må medføre en 
annen vurdering av saken enn det som fremgår av formannskapets vedtak av 
29.08.2018. 
 
Vedtaket av 29.08.2018 opprettholdes og klagen tas således ikke til følge.  
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.  
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F-5/19 
R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. - 
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - 2.gangs behandling 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs (HTM) innstilling 24.01.2019: 
Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Formannskapets behandling 30.01.2019: 
Votering: 
HTM’s innstilling ble vedtatt 7-2 (H) ved alternativ votering mot rådmannens 
innstilling. 
 
Formannskapets vedtak 30.01.2019: 
Det gis ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Det vil si at planområdet for 
Brekkeveien 19 ikke inkluderer tomten der Sagalund barnehage og friområdet ligger. 
 
 
 

F-6/19 
Retningslinjer for tilskuddsordning - Vannområde Morsa 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs (HTM) innstilling 24.01.2019: 
Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Formannskapets behandling 30.01.2019: 
Votering: HTM’s innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 30.01.2019: 
Retningslinjer for ordningen Morsa-tilskudd, datert 13.03.2018 vedtas. 
 
 
 

F-7/19 
Ljungbyveien 17. Tilleggsfinansiering 
 
Plan- og byggekomiteens innstilling 23.01.2019: 
Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Formannskapets behandling 30.01.2019: 
Votering: Plan- og byggekomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 30.01.2019: 
1. Ljungbyveien 17 – Administrasjonsdelen bygges om/utvides i tråd med 

oppdaterte og justerte tegninger for å sikre bedre universell utforming og 
arealutnyttelse. 

2. Det gjennomføres ekstra skjermingstiltak og justeringer av utomhusarealer i tråd 
med beskrivelse. 

3. Prosjektet tilføres en tilleggsfinansiering på kr 2,0 mill.  
4. Det forutsettes at prosjektet ferdigstilles innenfor siste tildelte ramme. 
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F-8/19 
Søknad om fritak fra kommunale verv - Ida Elisabeth Krogstad (H) - 
nyvalg 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ida Elisabeth Krogstad (H) innvilges fritak for resten av perioden fra sine verv i 

kommunestyret, formannskapet, administrasjonsutvalget, HOK og 
samarbeidsutvalgene (SU) ved Sjøskogen skole og Ås ungdomsskole. 
 

2. Formannskapet 
Som nytt varamedlem på plass nr. 5 velges: 

 

3. Administrasjonsutvalget 
Som nytt varamedlem på plass nr. 3 velges: 

 

4. Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 
Som nytt medlem på plass nr. 6 velges: 
 

Konsekvenser for kommunestyret: 
Etter opprykk foretas det nytt valgoppgjør for Høyres liste i kommunestyret: 
Rubina Mushtaq Rikheim blir nytt medlem på plass nr. 7. 
Zara Mushtaq Berg blir ny vara på plass nr. 10. 
 
 
Formannskapets behandling 30.01.2019: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 
2. Formannskapet 

Som nytt varamedlem på plass nr. 5 velges:  Rubina Mushtaq Rikheim 
 

3. Administrasjonsutvalget  
Som nytt varamedlem på plass nr. 3 velges:  Rubina Mushtaq Rikheim 
 

4. Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)  
Som nytt medlem på plass nr. 6 velges:  Sigrun S. Gudevang 
 

5. Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)  
Som nytt varamedlem på plass nr. 2 velges:  Marianne Frid Nordby  

 
Votering: Ordførers innstilling med H’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
 
Formannskapets innstilling 30.01.2019: 
1. Ida Elisabeth Krogstad (H) innvilges fritak for resten av perioden fra sine verv i 

kommunestyret, formannskapet, administrasjonsutvalget, HOK og 
samarbeidsutvalgene (SU) ved Sjøskogen skole og Ås ungdomsskole. 
 

2. Formannskapet 
Som nytt varamedlem på plass nr. 5 velges: Rubina Mushtaq Rikheim 

 

3. Administrasjonsutvalget 
Som nytt varamedlem på plass nr. 3 velges: Rubina Mushtaq Rikheim 
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4. Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 
Som nytt medlem på plass nr. 6 velges: Sigrun S. Gudevang 
 

5. Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)  
Som nytt varamedlem på plass nr. 2 velges:  Marianne Frid Nordby  

 

Konsekvenser for kommunestyret: 
Etter opprykk foretas det nytt valgoppgjør for Høyres liste i kommunestyret: 
Rubina Mushtaq Rikheim blir nytt medlem på plass nr. 7. 
Zara Mushtaq Berg blir ny vara på plass nr. 10. 
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