MØTEPROTOKOLL
Hovedutvalg for næring og miljø
Møtetid:
Sted:

17.08.2021 kl. 18:00 – 22:45
Store salong i Ås kulturhus

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.
Møtende medlemmer:
Emilie Efe Åm (Ap)
Ida Hoem Olsen (Ap)
Gisle Bjørneby (Sp)
Tor Malnes Grobstok (MDG)
Kristine Lien Skog (SV)
Olav Fjeld Kraugerud (V)
Magnus Flåten Nickelsen (R)
Jan Henrik Martinsen (H)
Møtende varamedlemmer:
Kjetil Barfelt (FrP) for Jan Ove Rikheim (H)
Fra administrasjonene møtte:
Virksomhetsleder samfunnsutvikling Ellen Grepperud, økonomisjef Emil
Schmidt, rådgiver Solveig Viste, rådgiver Carina Engen - møtesekretær.
Diverse merknader:
Behandlingsrekkefølge: Orienteringer, sak 20-21 og sak 23-26. Sak 22 og 24
samt drøftingen ble utsatt.
Sak 25 og 26 ble behandlet for lukkede dører.

Møteprotokoll godkjent 20.08.2021
Kristine Lien Skog
leder

20/03803

Olav Fjeld Kraugerud
nestleder

Ås kommune
Saksliste
Side
Orienteringer
Drøfting
Saker til behandling
20/21 21/02380-1

Forskrift om adgang til jakt og fangst av bever og
Forvaltningsmål for bever, Ås kommune

4

21/21 21/01926-1

Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034:
Førstegangsbehandling

6

22/21 21/01926-2

Kommuneplanens arealdel 2022-2034:
Førstegangsbehandling

12

23/21 21/02181-2

Statsbudsjett 2021 - Kommunal
kompensasjonsordning til lokale virksomheter tildeling av tredje del av tilskuddet

13

24/21 21/01426-3

Forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy

14

25/21 21/02175-3

Klage på kommunal kompensasjonsordning for
lokale virksomheter - Unntatt offentlighet jf. offl §
13, fvl §13.1

15

26/21 21/02178-2

Klage kommunal kompensasjonsordning for lokale
virksomheter - Unntatt offentlighet jf. offl § 13,
fvl §13.1

16

Hovedutvalg for næring og miljø 17.08.2021

Side 2 av 16
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Orienteringer
4/21

Bølstad - Vei og plasser, landbrukskontorets
saksbehandling ved landbrukssjef Martin Julseth

5/21

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel orientering om innholdet i høringsutkastene ved
rådgiver Solveig Viste
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17/02621-20

Folkehelseprofil 2021
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Handlingsprogram 2022 - 2025 med økonomiplan
2022 - underlag til drøfting i hovedutvalgene

Drøfting
2/21

Drøftingen ble utsatt.
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Saker til behandling

HNM-20/21
Forskrift om adgang til jakt og fangst av bever og
Forvaltningsmål for bever, Ås kommune
Kommunedirektørens innstilling:
1. Forslag til forskrift om adgang til jakt og fangst av bever sendes ut på
høring og legges ut til offentlig ettersyn.
2. Forslag til forvaltningsmål for bever sendes ut på høring og legges ut til
offentlig ettersyn.
Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 17.08.2021:
Olav Fjeld Kraugerud (V) fremmet følgende tilleggsforslag:
1. § 5 Rapportering; ".....kjønn på felte dyr og vekt. Ved felling av hunkjønn;
bes om en vurdering om hunnen er drektig eller ei."
2. Punkt 6, siste setning …., "og første kartlegging utføres innen utgangen av
år 2024."
Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet følgende endringsforslag:
Endring av forskriften:
1. §3 endres til å lyde: Jakt- og fangst tillates i perioden mellom 1. oktober
og 31. desember.
Magnus Flåten Nickelsen (R) fremmet følgende forslag:
Stryke hovedmål b
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag:
Følgende innarbeides: landbrukskontoret skal gi individuelle
fellingstillatelser i forkant av at bever felles.
Votering:
 Vs forslag punkt:
1. ble enstemmig vedtatt
2. ble enstemmig vedtatt
 MDGs forslag ble enstemmig vedtatt
 Rødts forslag ble vedtatt 5-4 (2Ap, 1H, 1FrP)
 SVs forslag ble enstemmig vedtatt
 Kommunedirektørens innstilling punkt 1. og 2. ble vedtatt 8-1 (1MDG).
Hovedutvalg for næring og miljøs vedtak 17.08.2021:
1. Forslag til forskrift om adgang til jakt og fangst av bever sendes ut på høring
og legges ut til offentlig ettersyn.
2. Forslag til forvaltningsmål for bever sendes ut på høring og legges ut til
offentlig ettersyn.
3. Tillegg under § 5 Rapportering; ".....kjønn på felte dyr og vekt. Ved felling av
hunkjønn; bes om en vurdering om hunnen er drektig eller ei."
4. Tillegg under punkt 6, siste setning …., "og første kartlegging utføres innen
utgangen av år 2024."
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5. Endring av forskriften: §3 endres til å lyde: Jakt- og fangst tillates i perioden
mellom 1. oktober og 31. desember.
6. Stryke hovedmål b
7. Følgende innarbeides: landbrukskontoret skal gi individuelle fellingstillatelser i
forkant av at bever felles.
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HNM-21/21
Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034:
Førstegangsbehandling
Kommunedirektørens innstilling:
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.
Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 17.08.2021:
Magnus Flåten Nickelsen (R) fremmet følgende alternative forslag:
Alternativ til kommunedirektørens innstilling:
Førstegangsbehandling av kommuneplanens samfunnsdel utsettes til neste
møte etter valget
Jan Henrik Martinsen (H) fremmet følgende forslag:
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
Olav Fjeld Kraugerud (V) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag:
1. 1.2.2 Folkehelse (s10) – bytte ut tekst kulepunkt 2:
Gjennomføre tiltak som resulterer i økt bruk av bruk sykkel, gange og
kollektiv transport. Dette sees i sammenheng med kapittel 7 Klima; ved at
når en større andel av lokale reiser tas til fots/på sykkel, så reduseres
klimautslippene.
2. 9 Boliger og eiendomsforvaltning - tillegg i andre avsnitt, før siste setning
(s30)
-legge føringer for utvikling av boligtyper og bomiljøer som tiltrekker seg
innbyggere som kan støtte opp under næringsstrategien i Ås. Dette for å
styrke utviklingen av kunnskapsarbeidsplasser og legge til rette for at våre
innbyggere også kan arbeide i kommunen. Dette er også godt for
tilhørighet.
3. Nytt punkt 23.2: Legge føringer for boligutvikling som støtter opp under
næringsstrategien.
Emilie Efe Åm (Ap) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag:
1. Tiltak 2.3 (s.14, under mål og strategier 2.2.1) legge til (...), og som
sikrer seriøse og anstendige arbeidsforhold.
2. Tiltak 3.1 (s.15 under mål og strategier 2.3.1) legge til (...), som i størst
mulig grad tilbyr hele og faste stillinger.
3. Nytt tiltak 17.6 (s.26 under mål 17) Redusere klimagassutslipp fra
byggeplasser.
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4. Nytt tiltak 22.5 (s.31 under mål 22) Vurdere klimarisiko og ivareta
nødvendig klimatilpasning.
Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet følgende endringsforslag:
Følgende endringer innarbeides i samfunnsdelen:
1. Sirkulærøkonomi og nøktern ressursbruk innarbeides som mål i
samfunnsdelen.
Gisle Bjørneby (Sp) fremmet følgende forslag:
1. 1.2.1 Befolkningsutvikling
Ås kommune skal styre mot 1,1 prosent vekst i perioden 2020-2035, ikke
på mellom 1,1 og 1,9 prosent, som dokumentet nå legger opp til.
2. 6 Arealforvaltning
Endre første setning fra
"Ås skal konsentrere hoveddelen av boligveksten til Ås sentrum og
Solberg..." til
"Ås skal konsentrere hoveddelen av boligveksten til Ås sentrum, Solberg
og Vinterbro-området (f.eks. Sjøskogen og Togrenda)... "
(Her kan gjerne administrasjonen finne et bedre begrep for det tredje
vekstområdet.)
3. Fjerne følgende setninger fra s. 23 og 24 (politisk omstridte
formuleringer):
 "Tettere utbygging gir muligheter for å utvikle mer levende tettsteder
med gode sosiale møteplasser og variasjon i tilbud av handel, service,
kultur og et godt kollektivtilbud. Dette bidrar til at en stadig større del
av befolkningen kan dekke sine daglige gjøremål der de bor. Å bygge
tettere sikrer dessuten landbruks-, og natur- og friluftsområder mot
nedbygging."
 "Spredt boligbygging utfordrer flere aspekter ved bærekraftig
arealplanlegging og bør begrenses."
4. 6 Arealforvaltning
Mål 16. (Slik gjøres det)
Under kulepunktene er Ås sentrum og Solberg nevnt flere steder. Her
ønsker skal punktene oppdateres til også å omfatte Vinterbro-området.
Magnus Flåten Nickelsen (R) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag:
1. Tilleggsforslag til mål 3
Nytt punkt 3.3: "Redusere lønnsforskjeller mellom ansatte og ledere for å
sikre en rettferdig kommune å jobbe i."
2. Endringsforslag 2.4.1, mål 4, s.15:
Legge til "…. Som bidrar til utvikling, effektivisering og økt inkludering
for…"
3. Endringsforslag til kap. 6 Arealforvaltning, mål 16:
Legge til "arealnøytralt" i målbeskrivelsen
4. Tilleggsforslag mål 17, s.26:
Redusere kraftig klimagassutslippene fra byggeprosjekter
5. Endringsforslag 7.1: til punkt 17.1 - 17.5
"kraftig" legges til hvert punkt etter "Redusere"
6. Tilleggsforslag mål 19:
19.4. Opprette byttebod i Ås sentrum
7. Tilleggsforslag til 9.1,(tas enkeltvis)

Hovedutvalg for næring og miljø 17.08.2021

Side 7 av 16

Ås kommune
a. 22.5 Avse tilstrekkelige arealer til prøveprosjekter med ikkekommersielle boligprosjekt.
b. 22.6 Kommunen som utleier skal ta inn leie under gjengs leie ved ikkekommersielle boligprosjekt.
c. 22.7 Kommunen skal avstå fra å selge kommunale eiendommer
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag:
1. 2.1.1 Mål og strategier
a. 1.4: legge til «…, for eksempel borgerråd» (ev siste runde?)
b. Nytt 1.3: «sikre en aktiv og bærekraftig næringsutvikling»
c. Ny under «slik følges opp»:
Næringsstrategi, også for landbruket
2. Mål 6:
Legge til under «slik følges det opp»: plan for klimatilpasning
3. Mål 16: arealplanlegging
a. 16.1 legge til på slutten: «og sosial infrastruktur» (skole, bhg, div).
b. 16.1 ta vekk fotnoten
c. 16.2: «utenfor vekstområdene» tas ut
d. 16.2: legge til dyreliv
4. 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
5. 8: Nytt kapittel om Naturmangfold
Forslag til Slik gjøres det: Etablere mål og metoder for å sikre
naturnøytralitet
6. 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
7. Mål 20
a. Tilføre i målet: sykkel, «kollektivtilbud,» og veinett
b. Nytt 20.5: Kollektivtilbudet innenfor og mellom kommunale tettsteder
hele kommunen skal styrkes
c. Nytt 20.6: Styrke togtilbudet
8. 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
9. 9.1
 Mål 22: legge til «og lavest mulig økologisk fotavtrykk»
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag:
1. pkt 19.1 tas ut
2. pkt 6 Vinterbro/Nordby tas inn i planen som det tredje utviklingsområde i
Ås kommune.
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Votering:
 Rødts forslag ble nedstemt 8-1 (1R) ved alternativ votering mot
kommunedirektørens innstilling
 Høyres forslag punkt:
1. ble enstemmig tiltrådt
2. ble enstemmig tiltrådt
3. ble enstemmig tiltrådt
4. ble vedtatt 6-3 (1Sp, 1H, 1FrP) ved alternativ votering mot FrPs forslag
punkt 1.
5. ble tiltrådt 8-1 (1R)
6. ble enstemmig tiltrådt
 Venstres forslag punkt:
1. ble nedstemt 7-2 (1SV, 1V)
2. ble nedstemt 7-2 (1MDG, 1V)
3. ble enstemmig tiltrådt
 Arbeiderpartiets forslag punkt:
1. ble tiltrådt 7-2 (1H, 1FrP)
2. ble tiltrådt 7-2 (1H, 1FrP)
3. ble tiltrådt 6-3 (1MDG, 1SV, 1R) ved alternativ votering mot Rødts forslag
punkt 4.
4. ble tiltrådt 8-1 (1FrP)
 Miljøpartiet de Grønnes forslag ble tiltrådt 8-1 (1FrP)
 Senterpartiets forslag punkt:
1. ble nedstemt 6-3 (1Sp, 1SV, 1R)
2. ble nedstemt 5-4 (1Sp, 1SV, 1H, 1FrP)
3. ble nedstemt 8-1 (1Sp)
4. ble nedstemt 5-4 (1Sp, 1SV, 1H, 1FrP)
 Rødts forslag punkt:
1. ble nedstemt 6-3 (1Sp, 1SV, 1R)
2. ble tiltrådt 8-1 (1FrP)
3. ble nedstemt 6-3 (1MDG, 1SV, 1R)
5. ble nedstemt 6-3 (1MDG, 1SV, 1R)
6. ble tiltrådt 5-4 (1Sp, 1V, 1H, 1FrP)
7. a. ble nedstemt 7-2 (1SV, 1R)
b. ble nedstemt 7-2 (1SV, 1R)
c. ble nedstemt 8-1 (1R)
 Sosialistisk Venstrepartis forslag punkt:
1. a. ble nedstemt 7-2 (1SV, 1R)
b. ble enstemmig tiltrådt
c. ble enstemmig tiltrådt
2. ble nedstemt 8-1 (1SV)
3. a. ble enstemmig tiltrådt
b. ble nedstemt 6-3 (1Sp, 1SV, 1H)
c. ble tiltrådt 8-1 (1FrP)
d. ble enstemmig tiltrådt
4. a. ble tiltrådt 8-1 (1FrP)
b. ble tiltrådt 8-1 (1V)
5. ble nedstemt 6-3 (1MDG, 1SV, 1R)
6. a. ble tiltrådt 8-1 (1FrP)
b. ble tiltrådt 7-2 (1V, 1FrP)
7. a. ble enstemmig tiltrådt
b. ble tiltrådt 8-1 (1FrP)
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c. ble nedstemt 5-4 (1Sp, 1MDG, 1SV, 1R)
8. a. ble enstemmig tiltrådt
b. ble tiltrådt 7-2 (1V, 1FrP)
c. ble tiltrådt 6-3 (1V, 1H, 1FrP)
d. ble tiltrådt 7-2 (1V, 1FrP)
9. ble tiltrådt 7-2 (1Sp, 1FrP)
Fremskrittspartiets forslag punkt 2. ble nedstemt 5-4 (1Sp, 1SV, 1H, 1FrP)

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.
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:
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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
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»
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HNM-22/21
Kommuneplanens arealdel 2022-2034:
Førstegangsbehandling
Kommunedirektørens innstilling:
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.
Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 17.08.2021:
Utvalgets leder foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker.
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for næring og miljøs utsettelsesvedtak 17.08.2021:
Saken utsettes av tidsmessige årsaker.
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HNM-23/21
Statsbudsjett 2021 - Kommunal kompensasjonsordning
til lokale virksomheter - tildeling av tredje del av
tilskuddet
Kommunedirektørens innstilling:
1. Hovedutvalg for næring og miljø vedtar kriteriene beskrevet i vedlegg 1 og
disse legges til grunn for fordeling av midlene fra kommunal
kompensasjonsordning, del 3.
2. Hovedutvalg for næring og miljø behandler søknadene og fatter vedtak om
tildeling etter innstilling fra kommunedirektøren. Formannskapet behandler
eventuelle klager.
Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 17.08.2021:
Olav Fjeld Kraugerud (V) fremmet følgende endringsforslag:
Kriterier
Endring
Punkt 7, underpunkt 4; «Det kan også søkes om tilskudd for
omsetningssvikt på over 15%». Enheter med størst omsetningssvikt
prioriteres overfor de med lavere omsetningssvikt.
Magnus Flåten Nickelsen (R) fremmet følgende forslag:
Nytt punkt:
11. Bedrifter som mottar kompensasjon skal ikke ta ut utbytte i
regnskapsåret 2021
Votering:
 Venstres forslag ble nedstemt 7-2 (1V, 1FrP)
 Rødts forslag ble enstemmig vedtatt.
 Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for næring og miljøs vedtak 17.08.2021:
1. Hovedutvalg for næring og miljø vedtar kriteriene beskrevet i vedlegg 1 og
disse legges til grunn for fordeling av midlene fra kommunal
kompensasjonsordning, del 3.
2. Hovedutvalg for næring og miljø behandler søknadene og fatter vedtak om
tildeling etter innstilling fra kommunedirektøren. Formannskapet behandler
eventuelle klager.
3. Nytt punkt:
11. Bedrifter som mottar kompensasjon skal ikke ta ut utbytte i
regnskapsåret 2021
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Ås kommune
HNM-24/21
Forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy
Kommunedirektørens innstilling:
Forslag til forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy i Ås kommune sendes ut på
høring og legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 01.10.2021.
Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 17.08.2021:
Utvalgets leder foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker.
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for næring og miljøs utsettelsesvedtak 17.08.2021:
Saken utsettes av tidsmessige årsaker.
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Ås kommune
HNM-25/21
Klage på kommunal kompensasjonsordning for lokale
virksomheter
Kommunedirektørens innstilling:
Unntatt offentlighet jf. offl § 13, fvl §13.1
Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 17.08.2021:
Lukking av dørene ble enstemmig vedtatt i åpent møte, jf. kommuneloven §115, andre ledd og forvaltningsloven §13, første ledd nr. 2. Saken ble behandlet for
lukkede dører.
HNM fremmet i fellesskap følgende forslag:
Klagen avvises.
Votering:
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt ved alternativ votering mot
kommunedirektørens innstilling.
Hovedutvalg for næring og miljøs vedtak 17.08.2021:
Klagen avvises.
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Ås kommune
HNM-26/21
Klage kommunal kompensasjonsordning for lokale
virksomheter
Kommunedirektørens innstilling:
Unntatt offentlighet jf. offl § 13, fvl §13.1
Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 17.08.2021:
Lukking av dørene ble enstemmig vedtatt i åpent møte, jf. kommuneloven §115, andre ledd og forvaltningsloven §13, første ledd nr. 2. Saken ble behandlet for
lukkede dører.
Votering:
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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
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