
 

 

Ås kommune  

  

 

18/00017 
 

MØTEPROTOKOLL 

Formannskapet 
 
Møtetid: 31.01.2018 kl. 18.30 – 22.35 
Sted: Ås kulturhus, Lille sal 
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Ap:    Ola Nordal  
SV: Kristine Lien Skog 
V:  Jorunn Nakken 
H: Stein Ekhaugen, Hilde Kristin Marås 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ap: Johan Alnes  
MDG: Erik Wegge Bergvik 
Sp: Odd Rønningen 
H: Sverre Strand Teigen – tiltrådte etter sak 6/18 
  
Forfall:  
Ap:    Laila P. Nordsveen 
MDG: Ingunn Bohmann har flyttet fra kommunen. 
Sp: Marianne Røed 
FrP: Arne Hillestad – ikke meldt 
 
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 og økonomisjef Emil Schmidt. 
 
Diverse merknader: 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Informasjon fra rådmann og ordfører,  
Sakene 6, 1-5, 7-12, 14, 15, 13 og 16/18.  
 
Møteprotokoll godkjent 05.02.2018 
av ordfører Ola Nordal og varaordfører Jorunn Nakken. 
 
Underskrifter: 
 

_____________________             _____________________ 
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Saksliste 

 Side 

Informasjon fra rådmann 

Informasjon fra ordfører og eventuelt 

Referatsaker 

Saker til behandling 

1/18 17/03515-1 Bosetting av flyktninger 2018 - saksfremlegg 4 

2/18 18/00147-1 ACT-team i Follo 5 

3/18 16/03928-1 Endring av praksis i Ås kommune etter  
"avlaster 2 dommen" i høyesterett 

6 

4/18 17/02812-5 Fastsettelse av tilsynsavgift for salgssteder av 
tobakksvarer 

7 

5/18 13/03932-4 Søknad om lån  
- Renovering av Brønnerud Grendehus 

8 

6/18 16/01995-20 Tømrernes feriehjem og Askehaugåsen - 
Gjennomføring og finansieringsmodell 

9 

7/18 17/02779-2 Uttreden av kommunale verv  
- Ingunn Bohmann (MDG) - Nyvalg 

11 

8/18 18/00134-4 Søknad om fritak fra kommunale verv  
- Thomas Rannstad Haugen (Ap) 

12 

9/18 18/00125-1 Uttreden av kommunale verv  
- Grete Antona Nilsen (MDG) 

13 

10/18 18/00060-4 Søknad om permisjon fra kommunale verv  
- Malin Karusbakken Aamodt (Ap) 

14 

11/18 17/03279-4 Søknad om permisjon fra kommunale verv  
- Sofie Alm Nordsveen (Ap) 

15 

12/18 17/00154-11 Søknad om fritak fra kommunalt verv som  
leder og medlem av Hovedutvalg for teknikk og miljø 
- Live Holck Johannessen (Ap) 

16 

13/18 18/00161-1 Dyster Eldor II - mulig salgsprosess –  17 

14/18 17/03406-1 Klage på avslag om omsorgsbolig –  18 

15/18 16/03131-9 Barnefattigdom 19 

16/18 16/00157-1 Flerbrukshall ved Ås videregående skole - tribune 22 
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Informasjon fra rådmann 

1. Økonomisjefen orienterte om  

 Økonomisk status 

 Handlingsprogram med 2018 – 2021, med budsjett 2018 og økonomiplan 
2019 – 2021.  
Dokument med endringer vedtatt av kommunestyret 13.12.2017 i K-sak 81/17 
publiseres ca. 01.02.2018. Status 

 Finansforvaltningen – gjennomgang og status. 
 

2. Omstillingsprosjektet. Rådmannen orienterte om status, allmøter, høring, 
fremdrift, sak til kommunestyret 20.06.2018 og iverksettelse 01.01.2019.  
 

Foreløpig fremdriftsplan: 
23.01.2018 AMU(arbeidsmiljøutvalget)/ATO (arbeidstakerorganisasjonene) 
30.01.  Enhetslederforum/ATO 
31.01.  Informasjon til administrasjonsutvalg/formannskap 
01.02.  Allmøte kl. 08.30 kulturhuset 
05.02.   Allmøte kl. 14.30 Nordbytun 
12.02.–15.03.  Høringsrunde 
April  Bearbeiding av innspill og møter ATO, informasjon i ulike kanaler 
23.05.  Utsending av sak til politisk behandling 
20.06.  Kommunestyrevedtak 
Høsten  Arbeid med implementeringen;  

rutiner, avtaler, plasseringer m.m. Arbeidsgrupper etableres 
01.01.2019 Ny organisasjon iverksettes 

 

Informasjon fra ordfører og eventuelt 

1. IKS renseanleggene, status for planer i Frogn, Nesodden, Vestby. 
 

2. Samarbeidsplattform om næringsutvikling Campus Ås og Ås kommune. Tre møter 
planlegges i år. 
 

3. Ordfører har fått invitasjon fra fylkesmannen til møte 26.02.2018 om mulighet for 
grensejustering vedrørende Tandbergløkka. 
Formannskapet åpnet for at ordfører kan møte. Eventuelt nytt møte i 
kommunereformgruppen vurderes.  

 

Referatsaker  

1/18 18/00022-1 Nordre Follo Renseanlegg IKS - Innkalling 
styremøte nr. 9, 28.11.2017 
 

2/18 18/00022-2 Høring - Gjennomføring av fylkestingsvalget i 2019 
og stortingsvalget i 2021 

 

Referatsakene ble tatt til orientering.  
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Saker til behandling  

F-1/18 
Bosetting av flyktninger 2018 - saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Formannskapets behandling 31.01.2018: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 31.01.2018: 
Ås kommune følger anmodningen til IMDI om å bosette 10 nye flyktninger i 2018. 
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F-2/18 
ACT-team i Follo 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 24.01.2018: 
1. HHS gir sin tilslutning til at samarbeidsavtale om ACT – team mellom Akershus 

universitetssykehus HF og kommunene Vestby, Ås, Ski, Frogn, Nesodden og 
Oppegård reforhandles.   

2. HHS gir sin tilslutning til at Ås kommune, sammen med andre Follo-kommuner, 
fortsetter dialog med Akershus universitetssykehus HF, ved Follo DPS om videre 
samarbeid om samhandlingsteam for en utvidet brukergruppe.  

 
Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyre gir sin tilslutning til at samarbeidsavtale om ACT – team mellom 

Akershus universitetssykehus HF og kommunene Vestby, Ås, Ski, Frogn, 
Nesodden og Oppegård reforhandles.  

2. Kommunestyre gir sin tilslutning til at Ås kommune, sammen med andre Follo- 
kommuner, fortsetter dialog med Akershus universitetssykehus HF, ved Follo 
DPS om videre samarbeid om samhandlingsteam for en utvidet brukergruppe.  

3. Kommunen vurderer parallelt andre alternativer, og vedtar endelig løsning for Ås 
kommune i ny sak. 

 
Formannskapets behandling 31.01.2018: 
Ola Nordal (Ap) fremmet forslag om tilleggspunkt til hovedutvalgets innstilling: 
Kommunen vurderer parallelt andre alternativer. 
 
Votering: Hovedutvalgets innstilling med Ap’s tillegg ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 31.01.2018: 
1. Kommunestyret gir sin tilslutning til at samarbeidsavtale om ACT – team mellom 

Akershus universitetssykehus HF og kommunene Vestby, Ås, Ski, Frogn, 
Nesodden og Oppegård reforhandles.  

2. Kommunestyret gir sin tilslutning til at Ås kommune, sammen med andre Follo- 
kommuner, fortsetter dialog med Akershus universitetssykehus HF, ved Follo 
DPS om videre samarbeid om samhandlingsteam for en utvidet brukergruppe.  

3. Kommunen vurderer parallelt andre alternativer. 
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F-3/18 
Endring av praksis i Ås kommune etter "avlaster 2 dommen" i 
høyesterett 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 24.01.2018: 
1. Avlastere tilsettes i enheten barne- og avlastningsboligen, Ljungbyveien, i Ås 

kommune. 
2. Tilsatte avlastere avlønnes time for time, etter timesats fastsatt i særavtalen. 
3. Privat avlaster kan ikke være nær familie. Nær familie definert til personer som 

står i et nært slektskapsforhold til bruker, som ektefelle eller samboer, barn, 
søsken, foreldre, svigerforeldre, besteforeldre eller barnebarn. 

 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 
Formannskapets behandling 31.01.2018: 
Formannskapet drøftet seg frem til følgende tillegg til punkt 3 i hovedutvalgets 
innstilling: 
Dette kan fravikes i særskilte tilfeller. 
 
Votering:  
Hovedutvalgets innstilling med formannskapets omforente tillegg ble enstemmig 
tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 31.01.2018: 
1. Avlastere tilsettes i enheten barne- og avlastningsboligen, Ljungbyveien, i Ås 

kommune. 
2. Tilsatte avlastere avlønnes time for time, etter timesats fastsatt i særavtalen. 
3. Privat avlaster kan ikke være nær familie. Nær familie definert til personer som 

står i et nært slektskapsforhold til bruker, som ektefelle eller samboer, barn, 
søsken, foreldre, svigerforeldre, besteforeldre eller barnebarn.  
Dette kan fravikes i særskilte tilfeller. 
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F-4/18 
Fastsettelse av tilsynsavgift for salgssteder av tobakksvarer 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 24.01.2018 og rådmannens 
innstilling: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 

 
Formannskapets behandling 31.01.2018: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 31.01.2018: 
1. Ås kommune fastsetter årlig tilsynsavgift på 4500 kroner fra salgssteder for 

tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker, jf. tobakkssalgsforskriften § 24 
første ledd. 

 
2. Fra midlertidige salgssteder fastsettes årlig tilsynsavgift på 1200 kroner, jf. 

tobakkssalgsforskriften § 24 andre ledd. 
 
3. Ås kommune følger forskriftens maksimumssatser ved eventuell beløpsjusteringer 

for tilsynsavgift.  
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F-5/18 
Søknad om lån - Renovering av Brønnerud Grendehus 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 24.01.2018:  
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Det innvilges et lån på 620 000 kr til Foreningen Brønnerud Grendehus, org 

nummer 999 018 947. 
2. Lånet finansieres med bruk av kommunens disposisjonsfond. 
3. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide og signere lånedokumenter i tråd med 

føringer i denne saken. 
 
Formannskapets behandling 31.01.2018: 
Formannskapet ber om en redegjørelse til kommunestyrets behandling for om det 
kan gis lånegaranti eller kan finansieres på annen måte, jf. pkt. 2. 
 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 31.01.2018: 
1. Det innvilges et lån på 620 000 kr til Foreningen Brønnerud Grendehus,      

organisasjonsnummer 999 018 947. 
2. Lånet finansieres med bruk av kommunens disposisjonsfond. 
3. Lånebeløpet utbetales når det foreligger tilsagn om fullfinansiering av    

byggetrinn 2. 
4. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide og signere lånedokumenter og oppdatere 

avtalen i tråd med føringer i denne saken. 
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F-6/18 
Tømrernes feriehjem og Askehaugåsen  
- Gjennomføring og finansieringsmodell 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 25.01.2018: 
I forbindelse med utarbeidelse og gjennomføring av områdereguleringsplan for 
Tømrernes feriehjem og Askhaugåsen hyttefelt kan følgende forutsetninger legges til 
grunn: 

1. Antall tillatte boenheter i området økes fra 450 til 460. Dette skjer gjennom 
konvertering av inntil 235 fritidsboliger til helårsboliger og etablering av inntil 
225 nye boenheter, inklusive 50 enheter på Askehaugåsen boligfelt. 

2. Endring i intern fordeling av antall boenheter mellom de ulike feltene skal 
beskrives og tydelig fremkomme når områdereguleringsplanen legges ut til 
offentlig ettersyn. Endelig fordeling avklares gjennom planvedtaket. 

3. Ås kommune tilbyr momsavtale i tråd med K-Sak 52/15. 
4. Det gis ikke økonomiske bidrag til hverken planarbeidet eller etterfølgende 

gjennomføring av planen. 
5. Hovedvei inn til området kan reguleres som offentlig vei, øvrige veier skal 

reguleres til privat vei og privat felles atkomst. 
6. Alle parter som kan bli berørt, må varsles og høres, både ved planarbeidet og i 

andre sammenhenger som kan påvirke deres interesser. 
7. HTM ønsker å gjennomføre befaring. 

 
Rådmannens endrede innstilling: 
I forbindelse med utarbeidelse og gjennomføring av områdereguleringsplan for 
Tømrernes feriehjem og Askhaugåsen hyttefelt kan følgende forutsetninger legges til 
grunn: 

1. Antall tillatte boenheter i området økes fra 450 til 460.  
2. Endring i intern fordeling av antall boenheter mellom de ulike feltene skal 

beskrives og tydelig fremkomme når områdereguleringsplanen legges ut til 
offentlig ettersyn. Endelig fordeling avklares gjennom planvedtaket. 

3. Ås kommune tilbyr momsavtale i tråd med K-Sak 52/15. 
4. Det gis ikke økonomiske bidrag til hverken planarbeidet eller etterfølgende 

gjennomføring av planen. 
5. Hovedvei inn til området merket «Primæratkomst» i figur 1 kan reguleres som 

offentlig vei, øvrige veier skal reguleres til privat vei og privat felles atkomst. 
 
Formannskapets behandling 31.01.2018: 
Rådmannen endret sin innstilling i punkt 1 slik at alt etter første setning strykes. 
 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet Håvard Steinsholts forslag i HTM som alternativ til 
punkt 1: 
Reguleringsplanen utarbeides på vanlig måte og må forholde seg til de føringer som 
er gitt. Eventuell justering av boenheter osv. må skje som en del av dette. 
 
Votering: (8 stemmer) 
Punkt 1 i rådmannens endrede innstilling ble tiltrådt 5-3 (SV, MDG,V) ved alternativ 
votering mot SV’s forslag. 
Hovedutvalgets innstilling forøvrig til og med punkt 6, ble enstemmig tiltrådt.  
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Formannskapets innstilling 31.01.2018: 
I forbindelse med utarbeidelse og gjennomføring av områdereguleringsplan for 
Tømrernes feriehjem og Askhaugåsen hyttefelt kan følgende forutsetninger legges til 
grunn: 

1. Antall tillatte boenheter i området økes fra 450 til 460.  
2. Endring i intern fordeling av antall boenheter mellom de ulike feltene skal 

beskrives og tydelig fremkomme når områdereguleringsplanen legges ut til 
offentlig ettersyn. Endelig fordeling avklares gjennom planvedtaket. 

3. Ås kommune tilbyr momsavtale i tråd med K-Sak 52/15. 
4. Det gis ikke økonomiske bidrag til hverken planarbeidet eller etterfølgende 

gjennomføring av planen. 
5. Hovedvei inn til området kan reguleres som offentlig vei, øvrige veier skal 

reguleres til privat vei og privat felles atkomst. 
6. Alle parter som kan bli berørt, må varsles og høres, både ved planarbeidet og i 

andre sammenhenger som kan påvirke deres interesser. 
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F-7/18 
Uttreden av kommunale verv  
- Ingunn Bohmann (MDG) - Nyvalg 
 
Ordførers innstilling: 
Ingunn Bohmann (MDG) har trådt ut av sine kommunale verv pga. folkeregistrert 
flytting fra kommunen. 
1. Som nytt medlem av formannskapet på plass nr. 3 på samarbeidsliste Ap, MDG, 

SV,V, Rødt, velges: ……………………………………………………………………… 
2. Som nytt varamedlem i administrasjonsutvalget på plass nr. … på samarbeidsliste 

Ap, MDG, SV, V, Rødt, velges: …………………………………..…… 
3. Som nytt medlem av skatteutvalget for MDG velges: …………………………. 
4. Som nytt medlem av utsendinger til fylkeskretsen (KS, fylkesmøte) på 

samarbeidsliste Ap, MDG, SV, V, Rødt, velges: ………………………………….…. 
Eventuelt hvis et varamedlem velges som medlem: 
Som nytt varamedlem i …………………… velges ……………………………. 
 
Konsekvenser for kommunestyret: 
Det foretas nytt valgoppgjør for Miljøpartiet De Grønne (MDG) i kommunestyret slik: 
Werner Wilhelmsen blir nytt fast medlem på plass nr. 3. 
Espen Olsen blir nytt varamedlem på plass nr. 6 etter opprykk. 
 
Formannskapets behandling 31.01.2018: 
Erik Wegge Bergvik (MDG) fremmet forslag, se formannskapets innstilling. 
 
Votering: Ordførers innstilling med MDG’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 31.01.2018: 
Ingunn Bohmann (MDG) har trådt ut av sine kommunale verv pga. folkeregistrert 
flytting fra kommunen. 
 
1. Som nytt medlem av formannskapet på plass nr. 3 på samarbeidsliste Ap, MDG, 

SV, V, Rødt, velges: Erik Wegge Bergvik. 
 

2. Som nytt varamedlem i administrasjonsutvalget på plass nr. 2 på samarbeidsliste 
Ap, MDG, SV, V, Rødt, velges: Werner Wilhelmsen. 

   
3. Som nytt medlem av skatteutvalget for MDG velges: Jon Fartein Lygre Hoel. 
 
4. Som nytt medlem av utsendinger til fylkeskretsen (KS, fylkesmøte) på 

samarbeidsliste Ap, MDG, SV, V, Rødt, velges: Erik Wegge Bergvik. 
 

5. Som nytt varamedlem i formannskapet velges Bianca Wathne Gelink. 
 
Konsekvenser for kommunestyret: 
Det foretas nytt valgoppgjør for Miljøpartiet De Grønne (MDG) i kommunestyret slik: 
Werner Wilhelmsen blir nytt fast medlem på plass nr. 3. 
Espen Olsen blir nytt varamedlem på plass nr. 6 etter opprykk. 
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F-8/18 
Søknad om fritak fra kommunale verv  
- Thomas Rannstad Haugen (Ap) 
 
Ordførers innstilling: 
Thomas Rannstad Haugen (Ap) innvilges fritak fra sitt verv i kommunestyret for 
resten av valgperioden.   
Søknad om fritak fra verv i hovedutvalg for helse og sosial avslås. 
 
Konsekvenser for kommunestyret 
Det foretas nytt valgoppgjør for Arbeiderpartiet i kommunestyret slik: 
Sol Daler Stafsnes blir ny vara på plass nr. 12 etter opprykk. 
Jan Aksel Næss blir ny vara på plass nr. 13. 
 
Formannskapets behandling 31.01.2018: 
Votering:  
Første setning i ordførers innstilling ble enstemmig vedtatt, 
andre setning ble vedtatt 5-4 (1Ap, 3H). 
 
Formannskapets vedtak 31.01.2018: 
Thomas Rannstad Haugen (Ap) innvilges fritak fra sitt verv i kommunestyret for 
resten av valgperioden.   
Søknad om fritak fra verv i hovedutvalg for helse og sosial avslås. 
 
Konsekvenser for kommunestyret 
Det foretas nytt valgoppgjør for Arbeiderpartiet i kommunestyret slik: 
Sol Daler Stafsnes blir ny vara på plass nr. 12 etter opprykk. 
Jan Aksel Næss blir ny vara på plass nr. 13. 
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F-9/18 
Uttreden av kommunale verv - Grete Antona Nilsen (MDG) 
 
Ordførers innstilling: 
Grete Antona Nilsen (MDG) har trådt ut av sine kommunale verv pga. folkeregistrert 
flytting fra kommunen. 
 
Som nytt varamedlem av Hovedutvalg for helse og sosial på plass nr. 3 på 
samarbeidsliste Ap, MDG, SV, V og Rødt, velges: …………………………………… 
 
Formannskapets behandling 31.01.2018: 
Erik Wegge Bergvik (MDG) fremmet forslag om Ulrika Jansson. 
 
Votering: Ordførers innstilling med MDG’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 31.01.2018: 
Grete Antona Nilsen (MDG) har trådt ut av sine kommunale verv pga. folkeregistrert 
flytting fra kommunen. 
 
Som nytt varamedlem av Hovedutvalg for helse og sosial på plass nr. 3 på 
samarbeidsliste Ap, MDG, SV, V, Rødt, velges: Ulrika Jansson. 
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F-10/18 
Søknad om permisjon fra kommunale verv  
- Malin Karusbakken Aamodt (Ap) 
 
Ordførers innstilling: 
Søknaden godkjennes. Malin Karusbakken Aamodt (Ap) innvilges permisjon fra sine 
verv som medlem av kommunestyret og medlem og nestleder av HHS fra 
vedtaksdato til og med 30.06.2018. Ved behov kan HHS selv velge møteleder. 
 
Formannskapets behandling 31.01.2018: 
Hilde Kristin Marås (H) gjorde oppmerksom på at nestleder skal velges blant 
kommunestyrets medlemmer i utvalget, jf. Ås kommunes reglementer punkt 10.2.1.3. 
 
Odd Rønningen (Sp) foreslo Odd Vangen (Sp) som midlertidig nestleder. 
 
Votering: Ordførers innstilling første setning og Sp’s forslag, ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 31.01.2018: 
Søknaden godkjennes. Malin Karusbakken Aamodt (Ap) innvilges permisjon fra sine 
verv som medlem av kommunestyret og medlem og nestleder av HHS fra 
vedtaksdato til og med 30.06.2018. Odd Vangen velges som midlertidig nestleder. 
 
 
  

http://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
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F-11/18 
Søknad om permisjon fra kommunale verv  
- Sofie Alm Nordsveen (Ap) 
 
Ordførers innstilling: 
Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 
Formannskapets behandling 31.01.2018: 
Votering: Ordførers innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 31.01.2018: 
Sofie Alm Nordsveen (Ap) innvilges permisjon fra sine verv i kommunestyret, 
formannskapet og hovedutvalg for oppvekst og kultur til og med 31.07.2018. 
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F-12/18 
Søknad om fritak fra kommunalt verv som leder og medlem av 
Hovedutvalg for teknikk og miljø - Live Holck Johannessen (Ap) 
 
Ordførers innstilling: 
1. Live Holck Johannessen (Ap) innvilges fritak fra sitt verv som leder og medlem av 

Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) f.o.m. vedtaksdato og ut valgperioden.  
 
2. Som nytt medlem av HTM på plass nr. ….. velges: ………………….. 
 
3. Som ny leder for HTM velges:…………………………. 
 
4. Eventuelt hvis et varamedlem velges under pkt. 2:  

Som nytt varamedlem på plass nr…. i HTM velges: ……………………… 
 
Formannskapets behandling 31.01.2018: 
Ola Nordal (Ap) foreslo tilsvarende sammensetning som i Live Holck Johannessens 
permisjonstid. Rekkefølgen kan imidlertid endres fordi dette gjelder valg for resten av 
perioden. 
 
Votering: Ordførers innstilling med Ap’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 31.01.2018: 
1. Live Holck Johannessen (Ap) innvilges fritak fra sitt verv som leder og medlem av 

Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) f.o.m. vedtaksdato og ut valgperioden.  
 
2. Som nytt medlem av HTM på plass nr. 2 velges: Else Jorunn Vestby (Ap) 
 
3. Som ny leder for HTM velges: Kjetil Barfelt (FrP) 

 
4. Som ny nestleder for HTM velges: Joar Solberg 
 
5. Som nytt varamedlem på plass nr. 6 i HTM etter opprykk velges: Beate Erikstad. 
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F-13/18 
Dyster Eldor II - mulig salgsprosess 

 
Rådmannens innstilling: 
1. Gjennomføring av salgsprosessen for eiendommen Dyster Eldor II delegeres til 

rådmannen. 
2. Salgsprosessen skal gjennomføres i tråd med prosess, tidsplan og forutsetninger 

som fremgår av saksfremstillingen. 
3. Endelig salgskontrakt(er) signeres av ordfører. 
 
Formannskapets behandling 31.01.2018: 
Saken ble behandlet for lukkede dører i henhold til kommuneloven § 31 nr. 2,  
jf. offentlighetsloven § 13 og forvaltningsloven § 13 første ledd 2). 
 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 
1. Anbudsforespørsel til rådgiver/megler utlyses snarest. 
2. Ny sak med tidsplan og salgsstrategi fremmes snarest.  
 
Votering: H’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 31.01.2018: 
1. Anbudsforespørsel til rådgiver/megler utlyses snarest. 
2. Ny sak med tidsplan og salgsstrategi fremmes snarest.  
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F-14/18 
Klage på avslag om omsorgsbolig 
 
Rådmannens innstilling: 
Vedtak om avslag på omsorgsbolig opprettholdes. 
 
Formannskapets behandling 31.01.2018: 
Saken ble behandlet for lukkede dører i henhold til kommuneloven § 31 nr. 2, 
jf. offentlighetsloven § 13 og forvaltningsloven § 13 første ledd 1). 
 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 31.01.2018: 
Vedtak om avslag på omsorgsbolig opprettholdes. 
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F-15/18 
Barnefattigdom 
 
Ungdomsrådets vedtak 23.01.2018: 
1. Det jobbes videre med ulike forslag til tiltak: 

- Opplevelseskort 
- Utlånsordning for utstyr 
- Sommerjobb for ungdom 
- Gratis idrettsskole til 1, 2 og 3. klasse 
- Ferietilbud for barn, ungdom og familier 

 

Sommerjobb for ungdom bør få høy prioritet. 
 

2. Ungdomsrådet ønsker en nærmere utredning av hvem som faller inn under 
målgruppen barn som lever i lavinntektsfamilier. En nærmere beskrivelse av 
aldersgruppe, kjønn og bosted vil gjøre det enklere å sette inn de rette tiltakene. 

 

3. Budsjettendringer ihht disse tiltak behandles i budsjettregulering for 1.tertial 2018 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 24.01.2018: 

1. Det jobbes videre med ulike forslag til tiltak: 
- Opplevelseskort 
- Utlånsordning for utstyr 
- Sommerjobb for ungdom 
- Gratis idrettsskole til 1. klasse 
- Ferietilbud for barn, ungdom og familier 

 

2. Budsjettendringer ihht disse tiltak behandles i budsjettregulering for 1. tertial 
2018    _____ 

 

Forslagene fra Ap, SV, H, Sp følger saken. Se hovedutvalgets behandling. 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 24.01.2018: 
For å bekjempe barnefattigdom er det viktig at det settes inn målrettede tiltak som gir 
langsiktig effekt i tillegg til de kortsiktige tiltakene. 
 

1. Det er behov for å supplere de eksisterende tiltakene rettet mot barn i  
- lavinntektsfamilier, og det skal jobbes videre med tiltak rettet mot barns 

ferie og fritid slik som; 
- Opplevelseskort 
- Utlånsordning for utstyr 
- Sommerjobb for ungdom 
- Gratis idrettsskole til 1.klasse 
- Ferietilbud for barn ungdom og familier 

 

2. Det er behov for å undersøke årsaken til at Ås har relativt sett flere barn i  
husholdninger med lav inntekt enn de andre kommunene i Follo, og det  
må særlig undersøkes hvilke fellesnevnere som ligger til grunn hos de  
gjeldende familiene, og hvordan studentfamilier slår ut på statistikken. 
 

Resultatet av disse undersøkelsene og en plan for videre oppfølging  
legges frem for politisk behandling innen 30. juni 2018. 
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3. Ås kommune iverksetter prosessen for å endre tilhørighet fra    
           kommunegruppe 4 til kommunegruppe 3 i husbankens bostøtteordning. 
 

4. Det vurderes tiltak for å øke tilgangen på familievennlige utleieboliger i  
           kommunal regi. 
 

5. Budsjettendringer iht. disse tiltak behandles i budsjettregulering for 1.tertial 
2018. 

 
Rådmannens innstilling: 
1. Det jobbes videre med ulike forslag til tiltak: 

- Opplevelseskort 
- Utlånsordning for utstyr 
- Sommerjobb for ungdom 
- Gratis idrettsskole til 1. klasse 
- Ferietilbud for barn, ungdom og familier 

 

2. Budsjettendringer ihht disse tiltak behandles i budsjettregulering for 1. tertial 2018 
 
Formannskapets behandling 31.01.2018: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet forslag om:  

 HOK’s innstilling  

 følgende presisering fra ungdomsrådet: Sommerjobb for ungdom bør få høy 
prioritet 

 følgende del av Rubina Mushtaq Rikheims forslag pkt. 3 i HHS:  
En av de viktigste faktorene for å bekjempe barnefattigdom er at familien har 
lønnet arbeid. HHS ber om en oversikt over hvordan programmer/etater 
samarbeider for å få flest mulig i arbeid, og utvalget peker spesielt på 
kvalifiseringsprogrammet, som er et av statens viktigste virkemidler mot 
bekjempelse av fattigdom i kommunen. I 2016 hadde kommunene et 
underforbruk på 1 m NOK i programmet, og rådmannen bes gjøre rede for 
oppnådde resultater i 2017, samt plan for 2018, og hvordan dette programmet 
og andre tiltak benyttes for bekjempelse av fattigdom.  

 
Votering: H’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 31.01.2018: 
For å bekjempe barnefattigdom er det viktig at det settes inn målrettede tiltak som gir 
langsiktig effekt i tillegg til de kortsiktige tiltakene. 
 

1. Det er behov for å supplere de eksisterende tiltakene rettet mot barn i  
- lavinntektsfamilier, og det skal jobbes videre med tiltak rettet mot barns 

ferie og fritid slik som; 
- Opplevelseskort 
- Utlånsordning for utstyr 
- Sommerjobb for ungdom 
- Gratis idrettsskole til 1.klasse 
- Ferietilbud for barn ungdom og familier 
 

Sommerjobb for ungdom bør få høy prioritet. 
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2. Det er behov for å undersøke årsaken til at Ås har relativt sett flere barn i  
husholdninger med lav inntekt enn de andre kommunene i Follo, og det  
må særlig undersøkes hvilke fellesnevnere som ligger til grunn hos de gjeldende 
familiene, og hvordan studentfamilier slår ut på statistikken.  
 

En av de viktigste faktorene for å bekjempe barnefattigdom er at familien har 
lønnet arbeid. HHS ber om en oversikt over hvordan programmer/etater 
samarbeider for å få flest mulig i arbeid, og utvalget peker spesielt på 
kvalifiseringsprogrammet, som er et av statens viktigste virkemidler mot 
bekjempelse av fattigdom i kommunen. I 2016 hadde kommunene et 
underforbruk på 1 m NOK i programmet, og rådmannen bes gjøre rede for 
oppnådde resultater i 2017, samt plan for 2018, og hvordan dette programmet og 
andre tiltak benyttes for bekjempelse av fattigdom. 
 

Resultatet av disse undersøkelsene og en plan for videre oppfølging legges frem 
for politisk behandling innen 30. juni 2018. 

 

3. Ås kommune iverksetter prosessen for å endre tilhørighet fra kommunegruppe 4 
til kommunegruppe 3 i husbankens bostøtteordning. 

 

4. Det vurderes tiltak for å øke tilgangen på familievennlige utleieboliger i kommunal 
regi. 

 

5. Budsjettendringer iht. disse tiltak behandles i budsjettregulering for 1.tertial 2018. 
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F-16/18 
Flerbrukshall ved Ås videregående skole - tribune 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Formannskapets behandling 31.01.2018: 
Votering: Rådmannens innstillig ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling 31.01.2018: 
1. Ås kommune inngår et samarbeid med Akershus fylkeskommune om 

etablering av ny stor flerbrukshall med aktivitetsflate 25x45 meter i tilknytning til 
Åshallen ved Ås videregående skole. 

2. Ås kommune ønsker at hallen skal etableres med inntil 270 sitteplasser, 
fortrinnsvis plassert slik at byggets grunnflate ikke økes. 

3. Ås kommune dekker inntil 60 % av kapitalandelen og 60 % av FDV kostnadene 
i tråd med forslag fra Akershus fylkeskommune, samt 100 % av merkostnaden 
tilknyttet tribuneanlegget. 

4. Investeringsbeløpet innarbeides i investeringsbudsjettet i forbindelse med 
budsjettreguleringen tilknyttet 1. tertial 2018. 

5. Det forventes at deler av beløpet finansieres ved at investeringsrammen på 
Åsgård skole reduseres. 
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