
 

 

  

  

 

21/01128 

 

MØTEPROTOKOLL 

Kommunestyret  
 
Møtetid: 05.05.2021 kl. 18.30 – 22.40 
Sted: Fjernmøte i Teams 

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33. 

  
Møtende medlemmer:  

Ola Nordal (Ap), Emilie Efe Åm (Ap), Edvin Søvik (Ap), Ina Libak (Ap), Ida 
Hoem Olsen (Ap), Gro Lundgård (Ap), Else Jorunn Vestby (Ap), Bengt Nøst-
Klemmetsen (H), Zara Berg (H), Marianne Frid Nordby (H), Ole Fredrik Nordby 

(H), Sverre Strand Teigen (H), Odd Vangen (Sp), Annett Hegén Michelsen (Sp), 
Svend Trygve Kvarme (Sp), Gisle Bjørneby (Sp), Martin Løken (MDG), Tor 

Malnes Grobstok (MDG), Liv Anna Lindman (MDG), Ulrika Jansson (MDG), Kjetil 
Barfelt (FrP), Gro Haug (FrP), Anne Whyte (FrP), Dag H. Nestegard (SV), Knut 
Merox Iversen (SV), Maria-Therese Jensen (V), Olav Fjeld Kraugerud (V), 

Alexander Ruhs Nilsson (R), Paul Bolus Johansen (KrF). 
 

Møtende varamedlemmer: 
Jørgen Holck Johannessen (Ap), Jon Petter Helgesen-Etnestad (Ap), Rubina 
Mushtaq Rikheim (H), Tuva Todnem Lund (SV). 

 
Forfall:  

Anne Mari Borge (Ap), Anne Odenmarck (Ap), Stein Ekhaugen (H), Kristine Lien 
Skog (SV). 
 

Fra administrasjonene møtte: 
Kommunedirektør Trine Christensen, kommunalsjef Nils Erik Pedersen, 

kommunalsjef Tove Kreppen Jørgensen, rådgiver Lene H. Lilleheier - 
møtesekretær 
 

Diverse merknader: 
Tor Malnes Grobstok (MDG) fratrådte som inhabil i interpellasjon 2/21, Ole 

Fredrik Nordby (H) fratrådte som inhabil i sak 21/21. Sak 28 - 34 ble utsatt. 
 
 

Møteprotokoll godkjent 07.05.2021 
 

 
Ola Nordal 
ordfører 

Martin Løken 
varaordfører 
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Saksliste 

 Side 

Interpellasjoner 

Spørsmål fra medlemmene 

Referatsaker 

Saker til behandling 

21/21 14/03460-76 Konseptvalg for utvidelse av Nordre Follo 
Renseanlegg 

6 

22/21 21/00163-10 R-286 Endring av R-286 Detaljregulering for E18-

Retvet-Vinterbro 

6 

23/21 15/03821-29 R-302 Detaljplan for Nygårdsveien 24 og 33 - 

Annengangsbehandling 

7 

24/21 19/01040-5 Oppfølging av Stortingsmelding 15, Leve hele 
livet 

8 

25/21 21/00923-1 Follo barne- og ungdomsskole - endring av 
vedtekter - forslag om fysioterapitilbud i skolen 

9 

26/21 21/00837-1 Vurdering av muligheter for kommunale 
barnehager til å organisere mer matservering 

9 

27/21 21/00587-1 Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 

2021 for grunnskolen i Ås 

10 

28/21 21/01058-1 Tilstandsrapport barnehager 2020 11 

29/21 21/01131-1 Mistillit til kommunens informasjon i sak om 
barnehager HOK-møtet 3.3.21 

12 

30/21 21/00617-1 Kontrollutvalget - Årsrapport 2020 12 

31/21 16/00141-49 Rustad skole. Sluttrapport 12 

32/21 16/00212-5 Ljungbyveien 17. Sluttrapport 13 

33/21 16/00217-3 Solfallsveien spesialboliger. Sluttrapport 13 

34/21 20/03890-8 Lovlighetskontroll - K-sak 16/21 Kriterier for 

ettergivelse av eiendomsskatt 

14 

35/21 21/00539-22 Reguleringsplan for Nygård Næringspark R-272 - 
Videre prosess 

15 
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Interpellasjoner:  

1/21 - 21/00319-14 

Antirasistisk sone. Interpellasjon fra Emilie Efe Åm (Ap). 
 
Kommunestyrets behandling 05.05.2021: 

Ordfører besvarte interpellasjonen. 
 

Emilie Efe Åm (Ap) fremmet forslag til vedtak: 
Kommunestyret erklærer i dag Ås kommune som antirasistisk sone. 
Diskriminerings- og likestillingsloven sine regler ligger til grunn for alt 

arbeid mot rasisme i alle ledd i kommunen. 
 

Rubina Mushtaq Rikheim (H) foreslo tillegg: 
Kommunestyret ber kommunedirektøren å kartlegge opplevd og strukturell 

rasisme innenfor kommunens tjenester og utarbeide konkrete forslag til 
tiltak som motvirker opplevd og strukturell rasisme. Resultatet av 
kartleggingen og forslag til tiltak skal fremlegges for politisk behandling i 

løpet av høsten 2021. 
 

Paul Bolus Johansen (KrF) foreslo tillegg: 
Det skal jobbes målbevisst med de mennesker som utsetter andre for 
rasisme samt de som blir utsatt for rasisme. 

 
Votering: 

 Aps forslag ble enstemmig vedtatt. 
 Hs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 KrFs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 05.05.2021: 

1. Kommunestyret erklærer i dag Ås kommune som antirasistisk sone. 
Diskriminerings- og likestillingsloven sine regler ligger til grunn for alt 
arbeid mot rasisme i alle ledd i kommunen. 

 
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren å kartlegge opplevd og 

strukturell rasisme innenfor kommunens tjenester og utarbeide 
konkrete forslag til tiltak som motvirker opplevd og strukturell rasisme. 
Resultatet av kartleggingen og forslag til tiltak skal fremlegges for 

politisk behandling i løpet av høsten 2021. 
 

3. Det skal jobbes målbevisst med de mennesker som utsetter andre for 
rasisme samt de som blir utsatt for rasisme. 
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2/21 - 21/00319-15 
Krise- og incestsenteret i Follo bør fjerne egenbetaling for kost.  

Interpellasjon fra Knut Merox Iversen (SV). 
 
Kommunestyrets behandling: 

Tor Malnes Grobstok (MDG) fratrådte som inhabil etter fvl. § 6 første ledd 
bokstav e) etter enstemmig vedtak. (32 stemmer). Ingen vara tiltrådte. 

 
Ordfører besvarte interpellasjonen. 
 

Knut Merox Iversen (SV) fremmet følgende forslag til vedtak: 
 Kommunestyret i Ås ber om en sak for å vurdere krisesentertilbudet 

til innbyggerne i Ås når det gjelder praksis rundt kostpenger og 
hvilke konsekvenser dette får for potensielle brukere med lav 

inntekt.  
 

 Kommunedirektøren bes ta kontakt med omkringliggende 

krisesenter og brukere for å få en tilstrekkelig forståelse i saken, og 
foreslå tiltak som kan avbøte på eventuelt uheldige sider ved 

dagens praksis.     
 
Rubina Mushtaq Rikheim (H) foreslo: 

 Kommunedirektøren bes foreslå tiltak som kan avbøte på eventuelt 
uheldige sider ved dagens praksis, og saken med forslag på tiltak 

legges frem for politisk behandling innen høsten 2021. 
 
Martin Løken (MDG) foreslo: 

Kommunestyret stiller seg ikke bak kritikken som rettes mot 
hovedutvalgets leder i interpellasjonen.  

 
Votering: (32 stemmer) 

 SVs forslag første kulepunkt ble vedtatt 31-1 (Ap - Nordal) 

 SVs forslag andre kulepunkt ble vedtatt 31-1 (Ap - Nordal) 
 Hs forslag ble vedtatt 31-1 (Ap - Nordal) 

 MDGs forslag ble nedstemt 19-13 (9Ap, 3MDG, 1R) 
 
Kommunestyret vedtak 05.05.2021: 

1. Kommunestyret i Ås ber om en sak for å vurdere krisesentertilbudet til 
innbyggerne i Ås når det gjelder praksis rundt kostpenger og hvilke 

konsekvenser dette får for potensielle brukere med lav inntekt.  
 

2. Kommunedirektøren bes ta kontakt med omkringliggende krisesenter og 

brukere for å få en tilstrekkelig forståelse i saken, og foreslå tiltak som kan 
avbøte på eventuelt uheldige sider ved dagens praksis.     

 
3. Kommunedirektøren bes foreslå tiltak som kan avbøte på eventuelt uheldige 

sider ved dagens praksis, og saken med forslag på tiltak legges frem for 

politisk behandling innen høsten 2021. 
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Spørsmål fra medlemmene  

Klima og miljø i anskaffelser - 21/00319-16 

Spørsmål fra Tor Grobstok (MDG)  
Ordfører besvarte spørsmålet. 
 

 
Referatsaker  

 
6/21 21/01057-3 Saksutskrift Råd for personer med 

funksjonsnedsettelse 13.04.2021 Årsmelding 

2020 - Råd for personer med 
funksjonsnedsettelse 

 
Referatsaken tas til orientering.  



Ås kommune 

  
Kommunestyret  05.05.2021 Side 6 av 15 

  

Saker til behandling  

K-21/21 
Konseptvalg for utvidelse av Nordre Follo Renseanlegg 
 
Formannskapets innstilling 21.04.2021: 

Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 05.05.2021: 

Ole Fredrik Nordby (H) fratrådte som inhabil etter forvaltningsloven § 6 første 
ledd bokstav e) etter enstemmig vedtak (32 stemmer). Ingen vara tiltrådte. 

 
Gro Haug (FrP) fremmet utsettelsesforslag. 
 

Votering: (32 stemmer) 
 Utsettelsesforslaget ble nedstemt 28-4 (3FrP, 1KrF) 

 Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 05.05.2021: 

1. Nordre Follo Renseanlegg gjennomfører en trinnvis utvidelse av dagens 
renseanlegg på Vinterbro (alternativ 3), for å sikre regionens behov for 

avløpsrensing frem mot 2080, i overensstemmelse med krav satt i 
utslippstillatelsen fra Statsforvalteren i Oslo og Viken. 

2. Selskapsavtalens pkt. 11.1 endres til: Selskapets låneramme settes til kr. 300 
millioner. Selskapet kan bare ta opp lån til kapitalformål eller til konvertering 
av gammel gjeld. 

 
 

 

K-22/21 
R-286 Endring av R-286 Detaljregulering for E18-Retvet-
Vinterbro 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 14.04.2021: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 

 
Kommunestyrets behandling 05.05.2021: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 05.05.2021: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar Ås kommunestyre endring 
av R-286 Detaljregulering for E18 Retvet-Vinterbro og R-319 Detaljregulering for 
gang- og sykkelvei fra Esso til Holstad, som vist på plankart datert 17.12.2020 

og 25.08.2020, med følgende tillegg: 
 

1. Beslag av dyrka mark tas inn i regnskapet over beslag av dyrka mark og 
erstatningsarealer, jf bestemmelse i Kommunedelplan for ny E18 gjennom Ås 
og Ski (Retvet – Vinterbro) om 100 % erstatning av dyrka mark som bygges 

ned. 
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2. Kommunestyret oppfordrer Statens Vegvesen til å skjerme gang- og 
sykkelstien mot motorveien på egnet måte, gjerne ved bruk av vegetasjon. 

 
 

3. HTP fortolker reguleringsplan for E18 punkt 5-1 i bestemmelsene slik at 

denne veien vil være åpen for allmenn ikke-motorisert ferdsel.  
 

 
 

K-23/21 
R-302 Detaljplan for Nygårdsveien 24 og 33 – 
Annengangsbehandling 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 14.04.2021: 

Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 05.05.2021: 

Ulrika Janssons (MDG) habilitet ble vurdert. Kommunestyret vedtok enstemmig 
(32 stemmer) at hun er habil. 

 
Zara Berg (H) foreslo: 

Pkt. 5.9 i reguleringsbestemmelsene er til behandling hos statsforvalteren 

og strykes. 
 

Votering: 
 Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 Hs forslag ble nedstemt 21-12 (6H, 3FrP, 3Sp – Michelsen, Kvarme, 
Bjørneby) 

 

Kommunestyrets vedtak 05.05.2021: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-302 

Detaljplan for Nygårdsveien 24 og 33, med kart datert 09.02.2021, 
bestemmelser revidert 18.03.2021 og planbeskrivelse revidert 18.03.2021, med 
følgende tillegg: 
 
1. Administrasjonen bes rette særlig fokus mot bekjempelse av fremmedarter i 

miljøoppfølgingsplanen.  
 

2. Til 8.1 legges det til ved slutten av avsnittet: «Utearealet tillates ikke 

inngjerdet»  
 

3. Det anmodes om etablering av fibernettverk til samtlige husstander og 
bygninger for distribusjon av TV og internett, og som overdras til sameiet ved 
overtagelse. 
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K-24/21 
Oppfølging av Stortingsmelding 15, Leve hele livet 
 

Formannskapets innstilling 21.04.2021: 
1. Tiltaksplan for oppfølging av reformen Leve hele livet vedtas.  

2. Tiltaksplanen rulleres årlig og status legges fram for helse og sosialutvalget. 
3. Innføring av reformen Leve hele livet omtales følges opp i kommuneplanens 

samfunnsdel og temaplan for helse og mestring. 

4. Kommunestyret ber kommunedirektøren om en sak om endrede 
måltidsrutiner i kommunens helseinstitusjoner innen 30.09.21. 

5. Evaluere mulighet for å reparere og gå over infrastruktur hovedsakelig på 
Vinterbro og Ås sentrum ved å gå over turveier for å sørge for at disse kan 
brukes av rullestolbrukere, rullatorer og andre bevegelseshemmede, som et 

forebyggende helsearbeid både fysisk og psykisk. 
6. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren sikrer at Eldrerådet og Rådet 

for personer med nedsatt funksjonsevne blir hørt når veinorm/veibruksplan 
for Ås sentrumsområde skal utvikles. Dette som en del av tiltaksplanens 
innsatsområde om Et aldersvennlig lokalsamfunn.  

7. Følgende innspill til temaer bes vurdert: 
 Matservering til beboere – tidspunkt for middagsservering, jf. ER-9/17, 

eldrerådet 22.08.2017 Mat og måltider ved Moer sykehjem og eldreådets 
årsmelding 2018. 

 Mulighet for sykehjemsbeboere for å lage eller varme opp egen mat.  
 Kollektivtransportordning til sentrum, jf. eldreådets årsmelding 2018.  
 Egen side for eldre på kommunens Internett der temaer for eldre er 

samlet. Innbyggertorget kan også ha samlet informasjon for eldre. 
 Felles enkel nettportal/sentral for digitale møter mellom eldre.  

 Tilrettelegging for fotgjengere ved fremtidig rullering av planen for 
sykkel og gange. 

 

Kommunestyrets behandling 05.05.2021: 
Edvin Søvik (Ap) foreslo følgende tillegg i punkt 5 (uthevet skrift): 

Evaluere mulighet for å reparere og gå over infrastruktur hovedsakelig på 
Vinterbro og Ås sentrum ved å gå over turveier for å sørge for at et 
utvalg av disse kan brukes av rullestolbrukere, rullatorer og andre 

bevegelseshemmede, som et forebyggende helsearbeid både fysisk og 
psykisk, samt gå over og fjerne ujevnheter i sentrumsgatene. 

 
Votering: 

 Formannskapets innstilling med tillegg fra Ap ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 05.05.2021: 

1. Tiltaksplan for oppfølging av reformen Leve hele livet vedtas.  
2. Tiltaksplanen rulleres årlig og status legges fram for helse og sosialutvalget. 
3. Innføring av reformen Leve hele livet omtales følges opp i kommuneplanens 

samfunnsdel og temaplan for helse og mestring. 
4. Kommunestyret ber kommunedirektøren om en sak om endrede 

måltidsrutiner i kommunens helseinstitusjoner innen 30.09.21. 
5. Evaluere mulighet for å reparere og gå over infrastruktur hovedsakelig på 

Vinterbro og Ås sentrum ved å gå over turveier for å sørge for at et utvalg av 

disse kan brukes av rullestolbrukere, rullatorer og andre 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-eldreraadet-22-08-2017.350480.MD1I431635o00fe.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-eldreraadet-05-03-2019.350480.MD1I616977o5f5d.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-eldreraadet-05-03-2019.350480.MD1I616977o5f5d.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-eldreraadet-05-03-2019.350480.MD1I616977o5f5d.pts.html
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bevegelseshemmede, som et forebyggende helsearbeid både fysisk og 
psykisk, samt gå over og fjerne ujevnheter i sentrumsgatene. 

6. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren sikrer at Eldrerådet og Rådet 
for personer med nedsatt funksjonsevne blir hørt når veinorm/veibruksplan 
for Ås sentrumsområde skal utvikles. Dette som en del av tiltaksplanens 

innsatsområde om Et aldersvennlig lokalsamfunn.  
7. Følgende innspill til temaer bes vurdert: 

 Matservering til beboere – tidspunkt for middagsservering, jf. ER-9/17, 
eldrerådet 22.08.2017 Mat og måltider ved Moer sykehjem og eldreådets 
årsmelding 2018. 

 Mulighet for sykehjemsbeboere for å lage eller varme opp egen mat.  
 Kollektivtransportordning til sentrum, jf. eldreådets årsmelding 2018.  

 Egen side for eldre på kommunens Internett der temaer for eldre er 
samlet. Innbyggertorget kan også ha samlet informasjon for eldre. 

 Felles enkel nettportal/sentral for digitale møter mellom eldre. 
 Tilrettelegging for fotgjengere ved fremtidig rullering av planen for 

sykkel og gange. 

 
 

 

K-25/21 
Follo barne- og ungdomsskole - endring av vedtekter - 
forslag om fysioterapitilbud i skolen 
 

Formannskapets innstilling 21.04.2021: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 

 
Kommunestyrets behandling 05.05.2021: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 05.05.2021: 

1. Det etableres et fast fysioterapitilbud ved Follo barne- og ungdomsskole og 
dette finansieres gjennom en økning i elevprisen under forutsetning av at 
samtlige kommuner vedtar dette. 

2. Samarbeidsavtalen mellom Follokommunene endres i tråd med vedtaket. Den 
reviderte avtalen følger saken. 

 
 
  

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-eldreraadet-22-08-2017.350480.MD1I431635o00fe.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-eldreraadet-05-03-2019.350480.MD1I616977o5f5d.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-eldreraadet-05-03-2019.350480.MD1I616977o5f5d.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-eldreraadet-05-03-2019.350480.MD1I616977o5f5d.pts.html
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K-26/21 
Vurdering av muligheter for kommunale barnehager til å 
organisere mer matservering 
 
Formannskapets innstilling 21.04.2021: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 

 
Kommunestyrets behandling 05.05.2021: 

Odd Vangen (Sp) fremmet kommunedirektørens innstilling: 
De kommunale barnehagene opprettholder dagens mattilbud og kostpris. 

 

Votering: 
 Formannskapets innstilling ble vedtatt 19-14 (6H, 4Sp, 3FrP, 1KrF) ved 

alternativ votering mot forslaget fra Sp. 
 
Kommunestyrets vedtak 05.05.2021: 

Barnehagene sender ut på høring til samarbeidsutvalgene i henhold til 
kostprisøkning tilsvarende ett og to ekstra måltider og gjør en eventuell 

vedtektsendring i henhold til høringssvar. Vedtektsendringene vedtas endelig av 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur. 
 

 
 

K-27/21 
Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for 
grunnskolen i Ås 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 03.03.2021: 

1. Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for grunnskolen i Ås tas til 
etterretning. 

 
2. Det må utarbeides og innføres et felles rapporteringssystem for alle skolene i 

Ås med virkning fra «Tilstandsrapport 2021». Relevante mål skal kvantifiseres 
og være målbare, og være forankret i gjeldende undervisningsmål. Alle 
resultater skal rapporteres likt og i et felles rapporteringssystem. 

 
3. Skolene skal også rapportere status på bibliotek/skolebibliotek og svømme 

opplæring. 
 
Kommunestyrets behandling 05.05.2021: 

Gro Lundgård (Ap) foreslo alternativ til punkt 2:  
Det fremmes forslag til ny mal for Tilstandsrapport 2021, som legges fram 

til behandling i HOK til høsten. 
 
Odd Vangen (Sp) foreslo nytt tilleggspunkt 3, nåværende pkt 3 blir pkt 4.: 

I rapporten fra skolene går det stadig igjen "vi jobber med disse 
utfordringene". Kommunestyret ønsker at rapportene i større grad skal 

inneholde "hvordan det arbeides med de ulike utfordringene". 
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Sverre Strand Teigen (H) foreslo tillegg punkt 2: 
Skoleporten /Udir sin mal for tilstandsrapport og ståstedsanalyse for skole 

skal legges til grunn, og det legges frem som egen sak i HOK innen 
utgangen av 2021. 

 

Votering: 
 Hovedutvalgets innstilling:  

 pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
 pkt. 2 ble nedstemt 22-11 (6H, 2Sp – Kvarme og Bjørneby, 3FrP) ved 

alternativ votering mot Aps forslag. 

 pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 
 Sps forslag ble enstemmig vedtatt. 

 Hs tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 05.05.2021: 
1. Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for grunnskolen i Ås tas til 

etterretning. 

2. Det fremmes forslag til ny mal for Tilstandsrapport 2021, som legges fram til 
behandling i HOK til høsten. Skoleporten /Udir sin mal for tilstandsrapport og 

ståstedsanalyse for skole skal legges til grunn, og det legges frem som egen 
sak i HOK innen utgangen av 2021. 

3. I rapporten fra skolene går det stadig igjen "vi jobber med disse 

utfordringene". Kommunestyret ønsker at rapportene i større grad skal 
inneholde "hvordan det arbeides med de ulike utfordringene". 

4. Skolene skal også rapportere status på bibliotek/skolebibliotek og svømme 
opplæring. 

 

 
 

K-28/21 
Tilstandsrapport barnehager 2020 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 14.04.2021: 
Tilstandsrapport for barnehager 2020 med utviklingsmelding 2021 tas til 
etterretning. 

 
Kommunestyrets behandling 05.05.2021: 

Ordfører fremmet forslag om å utsette saken av tidsmessige årsaker. 
 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 05.05.2021: 

Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
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K-29/21 
Mistillit til kommunens informasjon i sak om barnehager 
HOK-møtet 3.3.21 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 14.04.2021 – 
mindretallsanket til kommunestyret: 
Saken tas til orientering.  

 
Kommunestyrets behandling 05.05.2021: 

Ordfører fremmet forslag om å utsette saken av tidsmessige årsaker. 
 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 05.05.2021: 

Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
 
 

 

K-30/21 
Kontrollutvalget - Årsrapport 2020 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2020, til orientering. 
 
Kommunestyrets behandling 05.05.2021: 

Ordfører fremmet forslag om å utsette saken av tidsmessige årsaker. 
 

Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 05.05.2021: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
 

 
 

K-31/21 
Rustad skole. Sluttrapport 
 

Formannskapets innstilling 21.04.2021: 
1. Sluttrapport Rustad skole godkjennes. 
2. Kommunedirektøren bes legge frem en sak for HTP vedrørende 

støyproblematikken ved Rustad skole, med forslag til avbøtende tiltak og 
kostnadsoverslag. 

 
Kommunestyrets behandling 05.05.2021: 
Ordfører fremmet forslag om å utsette saken av tidsmessige årsaker. 

 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 05.05.2021: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
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K-32/21 
Ljungbyveien 17. Sluttrapport 
 
Formannskapets innstilling 21.04.2021: 

Sluttrapport for Ljungbyveien 17 godkjennes. 
 
Kommunestyrets behandling 05.05.2021: 

Ordfører fremmet forslag om å utsette saken av tidsmessige årsaker. 
 

Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 05.05.2021: 

Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
 

 
 

K-33/21 
Solfallsveien spesialboliger. Sluttrapport 
 
Formannskapets innstilling 21.04.2021: 

1. Sluttrapport Solfallsveien spesialboliger godkjennes. 
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gjennomføre en pårørende-

undersøkelse ved Solfallsveien spesialboliger i forbindelse med evalueringen 
av prosjektet. 

 
Kommunestyrets behandling 05.05.2021: 
Ordfører fremmet forslag om å utsette saken av tidsmessige årsaker. 

 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 05.05.2021: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
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K-34/21 
Lovlighetskontroll - K-sak 16/21 Kriterier for 
ettergivelse av eiendomsskatt 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Kommunestyrets vedtak i sak K-16/21, 24.03.2021 kan være ulovlig og vedtaket 

bør endres med følgende endringer av punkt 1 og 6: 
 

1. Følgende kriterier for ettergivelse av eiendomsskatt på bolig vedtas, der alle 
kriteriene 1 til 3 eller kriterie 4 skal oppfylles for å få ettergivelse av 
eiendomsskatt: 

 
6. Kommunedirektøren delegeres myndighet til å behandle søknadene i henhold 

til kriteriene 1 til 3. Alle søknader legges årlig frem for formannskapet til 
orientering. Søknader om fritak eller ettergivelse etter punkt 4 delegeres ikke og 
skal behandles av formannskapet. 

 
Kommunestyrets behandling 05.05.2021: 

Ordfører foreslo å utsette saken.  
 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 05.05.2021: 

Saken utsettes.  
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K-35/21 
Reguleringsplan for Nygård Næringspark R-272 - Videre 
prosess 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret har vurdert den mindre reguleringsendringen i Nygård 

Næringspark opp mot det pågående kommuneplanarbeidet. Kommunestyret 
vurderer det slik at motstand fra ulike aktører er rettet mot endringen «samt 

forretninger innenfor faghandel med en størrelse på minimum 1500 m2 BRA», 
og ikke mot «hvitevarer, brunevarer og møbler». 

1. Formålet med den mindre reguleringsendringen endres til kun å omfatte 

«hvitevarer, brunevarer og møbler».  
2. Eventuell endring med formål «samt forretninger innenfor faghandel med 

en størrelse på minimum 1500 m2 BRA» vurderes i kommuneplanarbeidet. 
 
Kommunestyrets behandling 05.05.2021: 

Edvin Søvik (Ap) fremmet utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. Kommunestyret bestiller en sak til HTP, formannskap og 

kommunestyret om veien videre på bakgrunn av forenkla høring og 
dokumenter i saken. 

 

Kjetil Barfelt (FrP) foreslo fra H og FrP: 
Kommunestyret nedlegger i medhold av Plan og Bygningsloven §13-1 

midlertidig Bygge- og deleforbud innenfor planområdet i påvente av 
endringer i reguleringsplanen. Tiltak med formål plasskrevende varehandel 

unntas. 
 
Votering: 

 Utsettelsesforslaget ble vedtatt 22-11(6H, 3FrP, 2V). 
 Fellesforslaget fra H og FrP ble nedstemt 20-13 (6H, 3Sp -Michelsen, Kvarme 

og Bjørneby, 3FrP, 1SV – Iversen) 
 
Kommunestyrets vedtak 05.05.2021: 

Saken utsettes. Kommunestyret bestiller en sak til HTP, formannskap og 
kommunestyret om veien videre på bakgrunn av forenkla høring og dokumenter i 

saken. 
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