
 

 

Ås kommune  

  

 

19/00059 
 

MØTEPROTOKOLL 
Kommunestyret 

 

Møtetid: 04.09.2019 kl. 18.30 – 22.05 
Sted: Ås kulturhus, Store sal 
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33. 
  
Møtende medlemmer:  
Ap: Ola Nordal, Johan Alnes, Laila Nordsveen, Live Holck Johannessen,  
 Joar Solberg, Bonsak Hammeraas, Einride Berg 
H: Hilde Kristin Marås, Stein Ekhaugen, Bengt Nøst-Klemmetsen, Egil A. 

Ørbeck, Håkon Ystehede, Sverre Strand Teigen, Rubina Mushtaq Rikheim 
Sp: Marianne Røed, Odd Vangen*, Odd Rønningen, Svend Trygve Kvarme 
FrP: Arne Hillestad, Kjetil Barfelt, Gro Haug 
MDG: Erik Wegge Bergvik, Bianca Wathne Gelink, Werner Wilhelmsen 
SV: Kristine Lien Skog, Eskild Gausemel Berge 
V: Jorunn Nakken, Erling W. Rognli 
KrF: Paul Bolus Johansen 
Rødt: Kristine Sand 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ap: Anne Karusbakken, Else Jorunn Vestby, Wenche Jahrmann 
Sp:* Arne Ellingsberg tiltrådte som vara for Odd Vangen i sak 34/19. 
 
Forfall:  
Ap: Malin Karusbakken Aamodt, Janna Bitnes Hagen, Beate Erikstad 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær, 
kommunalsjefer: Marit Roxrud Leinhardt, Ellen Benestad, Nils Erik Pedersen, Tove 
Kreppen Jørgensen og virksomhetsledere: Ellen Grepperud, Heidi Eek Guttormsen, 
Vibeke Aaser Grønli og Alexander Krohg Plur. 
 
Diverse merknader: 
Formannskapets og administrasjonsutvalgets protokoller ble sendt kommunestyret 
på e-post 2.9.2019.  
 

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 
33-39, 43, 46, 49, 50, 47, 45, 44, 41, 40. Til slutt ble sakene 42 og 48 utsatt. 
E. Berg og L. Nordsveen var ikke til stede under behandling av sakene 38 og 39. 
 
Møteprotokoll godkjent 06.09.2019 
 
 
Ola Nordal    Jorunn Nakken 
ordfører    varaordfører 
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Referatsaker  

7/19 19/01135-3 Follo Ren IKS - årsrapport 2018 
 

8/19 19/01135-4 Oslofjorden Friluftsråd - Årsberetning 2018 
 

9/19 14/02507-5 Årsrapport 2018 og årsregnskap 2018 
 

 
Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

Spørsmål fra medlemmene 

Notater og svar til kommunestyret 04.09.2019, 
følgende dokumenter ble sendt kommunestyret på e-post og publisert: 
 

 Åsgård skole. Konsekvenser ved å bygge en 3-parallell med plass til 600 elever. 
 

 Relokalisering av kommunale enheter. Tilleggsopplysninger. 
 

 Fylkesmannens svar: Tilbakemelding på ønsket om forvaltningsrevisjon for 
grunnskolen i Ås kommune. Jf. K-sak 21/19, 19.06.2019. 

 

 Svar - Spørsmål vedr. vedlegg 10 til F-sak 44/19 Skolebehovsplan Ås nord. 
På grunn av en misforståelse ble svaret først sendt kommunestyret 05.09.2019.  

 
_____ 

 
 
Til slutt i møtet stilte Hilde Kristin Marås (H) spørsmål om tidsplanen for politiske 
møter den 23.10.2019 der det er satt opp formannskap, kommunestyremøte og 
konstituerende kommunestyremøte. 
Ordfører fikk tilslutning til at det må legges en ny tidsplan slik at det blir tid til å 
behandle sakene.  
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Saker til behandling  

K-33/19 
Midtgard. Riving eller bevaring 
 
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. 
 
Kommunestyrets behandling 04.09.2019: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet fellesforslag fra H, Sp, MDG, SV, KrF og R: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 

 
Jorunn Nakken (V) fremmet forslag: 
1. Den nyeste delen av Midtgard rives og den eldste delen istandsettes til 

opprinnelig stand. 
2. Den eldste delen kan benyttes til skoleformål eller SFO ved behov, men inngår 

ikke som en del av undervisningsarealet ved nye Åsgård. 
3. Den eldste delen stilles til disposisjon for Kulturskolen og til bandøving for 

ungdom på kveldstid. 
4. Den nyeste delen rives ikke før nye lokaler for ungdomsklubben er tilgjengelig. 
5. Tiltaket søkes gjennomført innenfor vedtatt kostnadsramme for ny Åsgård skole. 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 
1. Midtgard rives ikke. 
2. Ungdomsklubben forblir i nåværende lokaler. 
 
Votering: 
FrP’s forslag ble nedstemt 30-3 (3 FrP). 
Fellesforslaget ble vedtatt 28-5 (3FrP, 2V) ved alternativ votering mot V’s forslag. 
 
Kommunestyrets vedtak 04.09.2019: 
1. Midtgard rives så snart ny lokalisering av ungdomsklubben foreligger, dvs at nye 

lokaler for ungdomsklubben skal være tilgjengelig før rivingen skjer. 
2. Framtidig lokalisering av Ungdomsklubben framlegges i egen sak senest innen 

31.12.2019 og i god dialog med ungdomsrådet og brukerne. 
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K-34/19 
Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving 
 
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. 
 
Kommunestyrets behandling 04.09.2019: 
Odd Vangen (Sp) ble enstemmig kjent inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6, 2. 
ledd, jf. § 8 (32 stemmer). Arne Ellingsberg (Sp) tiltrådte som vara. 

 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet fellesforslag fra H, Sp, MDG, SV, KrF og R: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Jorunn Nakken (V) fremmet forslag: 
1. D6 flyttes i tråd med rådmannens alternative innstilling nærmere rådhuset. 
2. D6 søkes utviklet til et frivillighetens hus med kombinert kommunal bruk og lokaler 

for frivillige lag og foreninger. 
3. Kostnaden ved flyttingen innarbeides i budsjettrammen for ny Åsgård skole. 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet HTMs/formannskapets innstilling: 
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. 
 
Votering: 
V’s forslag ble nedstemt 27-5 (2Ap, 2V, 1KrF). 
Fellesforslaget ble vedtatt 17-16 (10Ap, 1Sp, 3FrP, 2V) ved alternativ votering mot 
FrP’s forslag.  
 
Kommunestyrets vedtak 04.09.2019: 
1. D6 rives ikke, og innlemmes i skoletomtens arealer. 

 
2. D6 skal benyttes av Åsgård skole i skole-/SFO-tiden og skal være bonus areal for 

skolen, dvs at arealet ikke skal gå til fratrekk på arealet for den nye skolen. 
 
3. Dersom D6 skal tilpasses for skolens bruk må dette gjøres innenfor 

budsjettrammen for nye Åsgård skole. 
 
4. Sambruk av skolens arealer skal følge vanlige regler for sambruk. Kommunen 

kan forlenge leieavtalen med dagens leietakere for D6 så lenge dette ikke er til 
hinder for fremdriften for bygging av den nye skolen. 
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5. Skoleveien 3 (Stallen) kan, dersom det er formålstjenlig, brukes som skoleareal. 
Dersom det er mest hensiktsmessig skal bygget rives for å få en best mulig skole. 
Dagens virksomhet i huset flyttes til andre lokaliteter så fort det er nødvendig for å 
sikre fremdriften av byggingen av Åsgård skole. 

 
6. Ny konseptskisse skal fremlegges for politisk behandling. Det oppfordres til å 

samarbeide med landskapsarkitekter for å sikre en plassering av skolebyggene 
på tomten som gir mest mulig funksjonelle uteoppholdsarealer, og det oppfordres 
også til tenke alternativ bruk f. eks. av takarealene. 

 
7. Åsgård skole skal bygges som 4-parallell skole med fremdrift vedtatt i K-sak 

43/18, dvs stå ferdig til skoleåret 2022/23. 
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K-35/19 
Relokalisering av kommunale enheter 
 
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. 

_____ 
 
 
Kommunestyrets behandling 04.09.2019: 
Notat med tilleggsopplysninger ble sendt ut før møtet, jf. 19/01321-9. 
 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet forslag: 
1. Enhetene som i dag er i Skoleveien 3 (Eiendom) samt Prosjekt flyttes til 

Administrasjonsbygget på Bjørnebekk så snart som mulig. Dette skal gjøres så 
raskt at det ikke forsinker Åsgård skole. 

2. Det skal legges fram ny sak om alternative lokaler for tjenester/firma som i dag 
befinner seg i Skoleveien 3, 1 etg samtidig som sak legges frem for 
Formannskapet knyttet til leie av lokaler for kommuneadministrasjonen. 

3. Enhetene som i dag er lokalisert i Myrveien 16 (Kommunalteknikk) blir værende i 
Myrveien 16 inntil videre dersom ikke det er plass også for disse i 
Administrasjonsbygget på Bjørnebekk. Myrveien 16 forberedes for salg dersom 
enhetene flytter, og eventuelt salg vurderes når antatt markedsverdi er kjent. 

4. Det legges frem en egen sak med beskrivelse av framtidig bruk av Bjørnebekk 
som behandles i forbindelse med kommuneplanrulleringen. 

 
Laila Nordsveen (Ap) fremmet utsettelsesforslag:  
Saken utsettes for å få H’s forslag og øvrige forslag som følger saken, 
utvalgsbehandlet og vurdert av rådmannen i formannskapet 16. oktober. 
 
Votering: Ap’s utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. H’s forslag følger saken. 
  



Ås kommune 

  
Kommunestyret 04.09.2019 Side 8 av 16 

  

 
Kommunestyrets vedtak 04.09.2019: 
Saken utsettes for å få H’s forslag og øvrige forslag som følger saken, 
utvalgsbehandlet og vurdert av rådmannen i formannskapet 16. oktober. 
 
 
 

K-36/19 
R-319 Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra 
Brekkeveien/Lyngveien til Holstad 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 22.08.2019: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre 
reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Brekkeveien/Lyngveien til Holstad, med 
kart datert 01.02.2019 og bestemmelser datert 27.06.2019.  
 
Kommunestyret anmoder om at det ved gjennomføringen vurderes muligheter for en 
bred veiskulder uten asfalt tiltenkt gående og løpende. 
 
 
Kommunestyrets behandling 04.09.2019: 
Joar Solberg (Ap) fremmet klima- og miljøutvalgets innstilling med omforente 
endringer: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre 
reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Brekkeveien/Lyngveien til Holstad, med 
kart datert 01.02.2019 og bestemmelser datert 27.06.2019 med følgende tillegg: 

Tilføyelser i bestemmelsens punkt 4.1.1 Kombinert formål gang-
sykkelvei/banegrunn SKF1 og 4.1.3 Gang – og sykkelvei SGS: 

a) Traséen skal være gruslagt gangvei i en bredde på minimum 1 meter skilt 
med kantstein. 

b) Eventuelt gatelys skal være godt skjermet slik at det ikke kaster lys 
innover Åsmyra. 

 
Votering: 
Ap’s forslag til og med punkt a) ble vedtatt 29-4 (1H, 3FrP) ved alternativ votering 
mot HTMs innstilling. 
Ap’s forslag punkt b) ble vedtatt 30-3 (FrP). 
 
Kommunestyrets vedtak 04.09.2019: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre 
reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Brekkeveien/Lyngveien til Holstad, med 
kart datert 01.02.2019 og bestemmelser datert 27.06.2019 med følgende tillegg: 

Tilføyelser i bestemmelsens punkt 4.1.1 Kombinert formål gang-
sykkelvei/banegrunn SKF1 og 4.1.3 Gang – og sykkelvei SGS: 

a) Traséen skal være gruslagt gangvei i en bredde på minimum 1 meter skilt 
med kantstein. 

b) Eventuelt gatelys skal være godt skjermet slik at det ikke kaster lys innover 
Åsmyra. 
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K-37/19 
Boligpolitisk plan for Ås kommune 
 
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. 

_____ 
 
 
Kommunestyrets behandling 04.09.2019: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende utsettelsesforslag:  
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Votering: H’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 04.09.2019: 
Planen sendes tilbake. Før planen legges fram til ny politisk behandling skal: 
En tiltaksdel med konkrete tiltak utarbeides, og alle forslag som har innkommet i 
utvalgsbehandlinger, og som følger saken, skal vurderes. 
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K-38/19 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Investeringer og gjeld 
i Ås kommune 
 
Kontrollutvalgets innstilling 11.06.2019: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 04.09.2019: 
Kontrollutvalgets leder Håkon L. Henriksen orienterte. 
 
Votering: Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.(31 stemmer) 
 
Kommunestyrets vedtak 04.09.2019: 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding til orientering. 
2. Kommunestyret ber rådmannen om å utarbeide et skriftlig dokument som angir 

overordnede prinsipper ved valg og prioriteringer av investeringsprosjekter. 
3. Kommunestyret ber om at det gis skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 

3 måneder. 
 
 
 

K-39/19 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid 
for barn og unge i Ås kommune 
 
Kontrollutvalgets innstilling 11.06.2019: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 04.09.2019: 
Kontrollutvalgets leder Håkon L. Henriksen orienterte. 
 
Votering: Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. (31 stemmer) 
 
Kommunestyrets vedtak 04.09.2019: 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 

forvaltningsrevisjon – Psykisk helsearbeid for barn og unge, datert 02.04.19, til 
orientering. 

2. Kommunestyret ber rådmannen om å gi en tilbakemelding i forhold til følgende 
punkter i forbindelse med fremleggelse av helhetlig barne- og ungdomsplan: 

 Utarbeide en samlet oversikt over tiltak rettet mot målgruppen. 

 Utarbeide skriftlige avtaler som ramme for de samarbeidsordninger som 
etableres. 

 Vurdere om en mer fleksibel bruk av individuell plan kan praktiseres når 
dette kan være nyttig for brukeren. 

       Skriftlig tilbakemelding gis til kontrollutvalget innen 6 måneder. 
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K-40/19 
Skolebehovsplan Ås nord 2019-2035 
 
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. 
 
 
Kommunestyrets behandling 04.09.2019: 
Notat: Svar - Spørsmål vedr. vedlegg 10 til F-sak 44/19, ble på grunn av en 
misforståelse sendt kommunestyret og publisert 05.09.2019, jf. 18/01472-13.  
 
Kjetil Barfelt (FrP) foreslo følgende tilleggspunkter: 
1. Nordby bygges ut til 3-parallell med ferdigstillelse 2023/24. 
2. Det gjøres en særskilt vurdering av hvordan utbyggingen på Solberg Øst og 

Grenseveien nord vil påvirke elevtallet på Solberg skole. Ferdig senest høsten 
2020. 

 
Einride Berg foreslo endring i formannskapets innstilling punkt 3:  
...hvert andre år, første gang høsten 2020.  
 
Votering: 
Formannskapets innstilling med Ap’s endring ble enstemmig vedtatt. 
FrP’s forslag punkt 1 ble nedstemt 28-5 (5Ap, 1H, 3FrP). 
FrP’s forslag punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 04.09.2019: 
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, første gang høsten 2020. 

4. Det legges frem en egen skolebehovsplan for ungdomsskolene i Ås høsten 2019. 
5. Det gjøres en særskilt vurdering av hvordan utbyggingen på Solberg Øst og 

Grenseveien nord vil påvirke elevtallet på Solberg skole. Ferdig senest høsten 
2020. 
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K-41/19 
Endring av retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune 
 
Formannskapets innstilling 28.08.2019: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 04.09.2019: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 04.09.2019: 
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. 

 
 
 

K-42/19 
Ny behandling - Barn i lavinntektsfamilier 
 
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. 

 
Kommunestyrets behandling 04.09.2019: 
Ordfører Ola Nordal fremmet utsettelsesforslag av tidsmessige årsaker. 
 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 04.09.2019: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
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K-43/19 
Administrativt vertskommunesamarbeid om voksenopplæring- og 
kvalifiseringstilbud etter opplæringsloven og introduksjonsloven 
 
Formannskapets innstilling 28.08.2019: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Kommunestyrets behandling 04.09.2019: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 04.09.2019: 
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. 

 
 
 

K-44/19 
Rapportering på bruk av midler til grunnskole i henhold til 
budsjettregulering 1. tertial 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 21.08.2019: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 04.09.2019: 
Votering: Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 04.09.2019: 
Rapportering om bruk av midler til grunnskole, tas til orientering. 
 
 
 

K-45/19 
Oppfølging vedtak K-sak 74/18 - 2. tertialrapport 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 21.08.2019: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 04.09.2019: 
Votering: Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 04.09.2019: 
Oppfølging av vedtak i K-sak 74/18 2. tertialrapport, tas til orientering. 
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K-46/19 
Mulighetsstudie for plassering av båtseptikmottak i Bunnefjorden 
 
Formannskapets innstilling 28.08.2019: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 04.09.2019: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 04.09.2019: 
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. 

 
 
 

K-47/19 
Lærlinger i Ås kommune - orientering 
 
Formannskapets innstilling 28.08.2019: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 04.09.2019: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 04.09.2019: 
Redegjørelsen om lærlinger i Ås kommune tas til orientering. 
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K-48/19 
Plan for naturmangfold, Ås kommune 
 
Klima- og miljøutvalgets innstilling 20.08.2019: 
1. Plan for naturmangfold i Ås kommune, datert 24.06.2019, der forklaring av 

begreper og oppdatering av kap. 1.1, 1.2, 4.1.3, 5.2 og 6.13 i tråd med 
rådmannens vurdering, vedtas med følgende endring: 

Første setning i kapittel 5.2 Hvorfor skal vi ta vare på naturmangfold? endres 
til vedtatt pkt. 5 i KMU-sak 2/19, 09.04.2019, slik at naturens egenverdi blir 
nevnt i begrunnelsen: 

I henhold til Konvensjonen om biologisk mangfold, har kommunen en plikt 
til å ta vare på naturmangfold grunnet naturens egenverdi. I tillegg er vi 
avhengige av naturmangfoldet og de økosystemtjenestene som det 
skaper. 

 
2. Følgende endrede og nye tiltak, i tråd med rådmannens anbefaling gjøres i 

tiltakslisten, kap. 2.3:  
a. Nytt 33: Formidle kunnskap om verdien av kantsoner i 

jordbrukslandskapet, og om skjøtsel som fremmer det biologiske 
mangfoldet i slike kantsoner til aktører i landbruket og allmenheten, og ha 
oppdatert informasjon om skjøtsel av kantsoner lett tilgjengelig på 
kommunens nettsider. 

b. Nytt tiltak: Formidle kunnskap om betydningen av større andel løvtrær i 
produksjonsskog for ivaretakelse av naturmangfold. 

c. Stryke tiltak 32: "Informere grunneiere som forvalter naturområder om 
naturkvalitetene på deres eiendommer og hvilke tilskuddsordninger de kan 
benytte seg av." 

d. Revidert tiltak 3: Utarbeide temakart om Naturmangfold i kommunen som 
skal ligge til grunn for rullering av kommuneplanen.  

 
 
Kommunestyrets behandling 04.09.2019: 
Ordfører Ola Nordal fremmet utsettelsesforslag av tidsmessige årsaker. 
 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 04.09.2019: 
Saken ble utsatt av tidsmessige årsaker. 
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K-49/19 
Forskrift om forbud mot utslipp av septik i sjøområder fra 
skip inkl. fritidsfartøy m.m. i Ås kommune 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 20.06.2019: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 04.09.2019: 
Votering: Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 04.09.2019: 
Forskrift om forbud mot utslipp av septik i sjøområder fra skip inkl. fritidsfartøy m.m. i 
Ås kommune vedtas. 
 
 
 

K-50/19 
Revisjon av Standard abonnementsvilkår for vann og avløp 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 20.06.2019: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 04.09.2019: 
Votering: Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 04.09.2019: 
«Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» bestående av administrative og 
tekniske bestemmelser, sist revidert i 2017, vedtas som gjeldende i Ås kommune. 
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