
 

 

Ås kommune  

  

 

19/00059 
 

MØTEPROTOKOLL 
Kommunestyret 

Møtetid: 08.05.2019 kl. 18:00 – 21:45  
Sted: Ås kulturhus, store sal 
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33. 
  
Møtende medlemmer:  
Ap:      Ola Nordal, Johan Alnes, Laila Nordsveen, Malin Karusbakken Aamodt,  
            Joar Solberg, Janna Bitnes Hagen, Beate Erikstad,  Einride Berg 
H: Hilde Kristin Marås, Stein Ekhaugen, Bengt Nøst-Klemmetsen,   
            Håkon Ystehede, Sverre Strand Teigen, Rubina Mushtaq Rikheim 
Sp: Marianne Røed, Odd Vangen, Odd Rønningen  
FrP: Arne Hillestad, Kjetil Barfelt*, Gro Haug 
MDG: Erik Wegge Bergvik, 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:      Marit Hauken, Wenche Jahrmann 
H:        Nils H. Sopp 
Sp:      Arne Ellingsberg 
FrP:     Torill Horgen* 
MDG:  Steinar Antonsen 
 

Forfall:  
Ap:      Live Holck Johannessen, Bonsak Hammeraas 
H:        Egil A. Ørbeck 
Sp:      Svend Trygve Kvarme 
MDG:  Bianca Wathne Gelink 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Rådmann Trine Christensen, kommunalsjef helse og mestring Marit Roxrud Leinhardt, 
kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur Nils Erik Pedersen, kommunalsjef organisasjon og 
fellestjeneste Tove Kreppen Jørgensen, service- og kommunikasjonssjef Anne Eid, 
økonomirådgiver Kjell Sverre Jensen, virksomhetsleder samfunnsutvikling Ellen Grepperud, 
rådgiver Lene H. Lilleheier - møtesekretær 
 

Andre møtte: Kontrollutvalgets leder Håkon L. Henriksen (H). 
 

Diverse merknader: 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 17/19, 14/19-16/19, 18/19-19/19.  

*Kjetil Barfelt (FrP) fratrådte som inhabil i sak 15/19, Torill Horgen (FrP) tiltrådte. 

 
Møteprotokoll godkjent 13.05.2019 

 
Ola Nordal          Jorunn Nakken 
Ordfører         varaordfører 
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Saksliste 

 Side 

Spørsmål fra medlemmene 

Referatsaker 

Saker til behandling 

14/19 17/02661-7 Etablering av felles IKT-samarbeid mellom 
kommunene Frogn, Nesodden, Vestby og Ås - 2. 
gangs behandling 

4 

15/19 16/03352-54 R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 
med flere - klage på vedtak 

6 

16/19 17/01048-14 Plan for ivaretakelse av naturmangfold i Ås 
kommune - endelig behandling 

6 

17/19 17/01623-24 Avtale om drift og utvikling av Breivoll med Den 
Norske Turistforening Oslo og Omegn 

8 

18/19 19/00955-1 Årsmelding 2018 Ås kommune 10 

19/19 19/00689-1 Ås kommunes årsregnskap 2018 10 
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Informasjon  

1/19 Fotografering av kommunestyre og formannskap 
Historisk bilde ble tatt av kommunestyre og formannskap for perioden 
 2015-2019 i forkant av møtet av fotograf Kjell Chr. Gripstad. 

 
 
Spørsmål fra medlemmene 
 

 Oppfølging av interpellasjon: Forbud mot salg av heliumballonger 
Spørsmål fra Sverre Strand Teigen (H), jf. dok nr. 19/00434-5 
Ordfører besvarte spørsmålet i møtet, jf. dok nr. 19/00434-6 

 
 
Referatsaker  
 
4/19 Fylkesmannens avgjørelse - Lovlighetskontroll av kommunestyrets avgjørelse i 

sak 91/18, Handlingsprogram 2019-2022, dok nr. 19/01135-1 

  
Referatsaken ble tatt til orientering. 
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Saker til behandling  

K-14/19 
Etablering av felles IKT-samarbeid mellom kommunene Frogn, 
Nesodden, Vestby og Ås - 2. gangs behandling 
 
Formannskapets innstilling 24.04.2019: 
1. Ås kommune slutter seg til et felles IKT-samarbeid med kommunene Frogn og 

Vestby. 
2. IKT-samarbeidet organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid etter 

kommuneloven §28, 1b. 

3. Vedlagte forslag til samarbeidsavtale bearbeides videre og legges frem for 

formannskapet. 

4. De berørte ansatte i samarbeidskommunene overføres til vertskommunen med 

hjemmel i arbeidsmiljølovens kapittel 16 om virksomhetsoverdragelse. 

5. Myndighet i saker vedrørende IKT-samarbeidet delegeres i henhold til 

kommuneloven § 28-1b ved at kommunestyret i samarbeidskommunen gir 

instruks til egen rådmann om å delegere egen myndighet til rådmann i 

vertskommunen.  

Myndigheten omfatter oppgaver innenfor IKT-samarbeidet og treffe avgjørelser i 
enkeltsaker eller typer saker som ikke er av prinsipiell betydning.  

 
Kommunestyrets behandling 08.05.2019: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 

1. Ås kommune har som intensjon å slutte seg til et felles IKT-samarbeid med 
kommunene Frogn og Vestby per 01.01.2020. 

2. IKT-samarbeidet organiseres etter et administrativt vertskommunesamarbeid 
etter kommuneloven §28, 1b. Kommunestyret ber om at det vurderes om 
organisering som interkommunalt selskap vil være mer hensiktsmessig. Notat 
knyttet til vurderingen fremlegges for formannskapet 

3. De berørte ansatte i samarbeidskommunene overføres til vertskommunene 
med hjemmel i arbeidsmiljølovens kapittel 16 om virksomhetsoverdragelse. 

4. Stilling som leder for IKT-samarbeidet skal lyses ut eksternt, og det skal 
vektlegges erfaring fra tilsvarende prosesser. 

5. Myndighet i saker vedrørende IKT-samarbeidet delegeres i henhold til 
kommuneloven §28-1b ved at kommunestyret i samarbeidskommunen gir 
instruks til rådmann i vertskommunen. Myndigheten omfatter oppgaver 
innenfor IKT-samarbeidet og treffe avgjørelser i enkeltsaker eller typer saker 
som ikke er av prinsipiell betydning. 

6. Det skal gjennomføres en brukerundersøkelse knyttet til IKT-tjenestene i 
forkant av etableringen, og tilsvarende hvert år deretter. 

7. Ordningen skal evalueres innen 2 år etter oppstart. 
8. Samarbeidet skal etableres som eget resultatområde i regnskapet. 
9. Det skal etableres en samarbeidsavtale som beskriver målsettinger, hvilke 

tjenester som skal inngå og regulering av økonomiske forhold. 
Samarbeidsavtalen skal godkjennes av formannskapet. 

 
Marianne Røed (Sp) fremmet følgende tillegg punkt 4: 
Ås kommune tilbyr seg å være vertskommune for samarbeidet.  
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Votering: 
Formannskapets innstilling pkt:  
1. ble vedtatt 20-13 (7H, 3FrP, 3MDG) ved alternativ votering mot Hs pkt 1. 
2. med Hs tillegg ble vedtatt 21-12 (4Sp, 3MDG, 2SV, 2V, 1Rødt) 
3. ble nedstemt 24-9 (4Sp, 2SV, 2V, 1Rødt) ved alternativ votering mot Hs pkt 9. 
4. ble enstemmig vedtatt.  
5. ble enstemmig vedtatt.  
 
Forslaget fra H pkt: 
 4. ble nedstemt 21-12 (7H, 3FrP, 1MDG, 1KrF) 
 6. ble vedtatt 25-8 (4Sp, 1SV, 2V, 1Rødt) 
 7. ble vedtatt 27-6 (4Sp, 2V) 
 8. ble vedtatt 26-7 (4Sp, 1SV, 2V) 
(Hs forslag pkt 3 tilsvarer formannskapets innstilling pkt 4) 
 
Forslaget fra Sp ble nedstemt 27-6 (4Sp, 1FrP, 1Krf) 
 
Kommunestyrets vedtak 08.05.2019: 
1. Ås kommune slutter seg til et felles IKT-samarbeid med kommunene Frogn og 

Vestby. 
2. IKT-samarbeidet organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid etter 

kommuneloven §28, 1b. Kommunestyret ber om at det vurderes om organisering 
som interkommunalt selskap vil være mer hensiktsmessig. Notat knyttet til 
vurderingen fremlegges for formannskapet 

3. Det skal etableres en samarbeidsavtale som beskriver målsettinger, hvilke 
tjenester som skal inngå og regulering av økonomiske forhold. 
Samarbeidsavtalen skal godkjennes av formannskapet. 

4. De berørte ansatte i samarbeidskommunene overføres til vertskommunen med 
hjemmel i arbeidsmiljølovens kapittel 16 om virksomhetsoverdragelse. 

5. Myndighet i saker vedrørende IKT-samarbeidet delegeres i henhold til 

kommuneloven § 28-1b ved at kommunestyret i samarbeidskommunen gir 

instruks til egen rådmann om å delegere egen myndighet til rådmann i 

vertskommunen.  

Myndigheten omfatter oppgaver innenfor IKT-samarbeidet og treffe avgjørelser i 
enkeltsaker eller typer saker som ikke er av prinsipiell betydning.  

6. Det skal gjennomføres en brukerundersøkelse knyttet til IKT-tjenestene i forkant 
av etableringen, og tilsvarende hvert år deretter. 

7. Ordningen skal evalueres innen 2 år etter oppstart. 
8. Samarbeidet skal etableres som eget resultatområde i regnskapet. 
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K-15/19 
R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere - klage 
på vedtak 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 11.04.2019: 
Tilsvarer vedtaket. 
 
Kommunestyrets behandling 08.05.2019: 
Kjetil Barfelt (FrP) fratrådte som inhabil etter forvaltningsloven § 6 første ledd, 
bokstav e) etter kommunestyrets enstemmige vedtak. Torill Horgen (Frp) tiltrådte 
som vara. 
 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 08.05.2019: 
Klage på vedtak av R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere tas 
ikke til følge. Kommunestyrets vedtak i sak 95/18, opprettholdes. 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28 oversendes 
klagen til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
 
 
 

K-16/19 
Plan for ivaretakelse av naturmangfold i Ås kommune - endelig 
behandling 
 
Klima- og miljøutvalgs innstilling 09.04.2019: 
Plan for naturmangfold i Ås kommune datert 29.03.2019 vedtas med følgende tillegg 
og endringer: 

1. 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.  

 
2. Nytt tiltak: Formidle kunnskap om betydningen av større andel løvtrær i 

produksjonsskog for ivaretakelse av naturmangfold. 
 

3. Tillegg til tekst side 7 kap. 1.2: Ved rullering skal planen også reflektere den 
store andelen jordbruksareal, NMBU-parken og Breivoll. 
 

4. Tillegg i tiltak 26. Arealer skal prioriteres ut fra tetthet og spredningspotensiale, 
og med hensyn på verneområder og områder av høy biologisk verdi. 
 

5. Ny tittel og innledning til kap. 5.2: 
Hvorfor skal vi ta vare på naturmangfold? 
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. 
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Kommunestyrets behandling 08.05.2019: 
Erik Wegge Bergvik (MDG) fremmet følgende forslag: 
1. Fjerne «Vurdere å» fra tiltak 37, side 10. 37.Vurdere å ta inn naturmangfold   med 

fokus på lokale tema i undervisning i skoleverket. 
2. Nytt tiltak under Strategi 2, side 10. XX. Utarbeide og opprette en kommunal 

forskrift om meldeplikt ved hogst i natur- og friluftsområder med vesentlig verdi. 
 

Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag til tiltak: 
29. "Utarbeide kommunikasjonsstrategi for å bedre kunnskap om naturmangfold.    

  Målgruppe: innbyggere, politikere og grunneiere" Tas ut. 
32. "Informere grunneiere som forvalter naturområder om naturkvalitetene på        
          deres       
          eiendommer og hvilke tilskuddsordninger de kan benytte seg av." Tas ut. 
36.    "Oppfordre kommunens innbyggere til å lage pollinatorvennlige hager". Tas ut. 
37.      Vurdere å ta inn naturmangfold med fokus på lokale tema i undervisningen i        
          skoleverket". Tas ut. 
33.     (foreslått av AP i KMU) "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’’ 
 endres til: Informasjon om skjøtsel av kantsoner skal være lett tilgjengelig på 
 kommunens nettsider. 

 

Nytt tiltak (foreslått av AP i KMU) "Formidle kunnskap om betydning av større andel 
løvtrær i produksjonsskog for ivaretakelse av naturmangfold." Tas ut. 
 

Marit Hauken (Ap) fremmet følgende tillegg til innstillingens punkt 3: 
«i kommunen» tas inn etter jordbruksareal. 
 

Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende endringsforslag strategi 1 tiltak nr: 
3. Utarbeide temakart om Naturmangfold i kommunen som skal ligge til grunn for 

rullering av kommuneplanene.  
 

Odd Vangen (Sp) fremmet følgende forslag: 
1. Begrepet «grønnstruktur», som planleggere, utredere, politikere og publikum bør 

ha en felles forståelse for, bør defineres slik det er gjort i Natur for livet, 
Meld.St.14 2015-2016,  punkt 2.3.8 Byer og tettsteder. Der defineres det som 
«Grønnstrukturen består blant annet av natur og grøntarealer som løkker, 
skogholt, parker, skolegårder, kirkegårder, turveier, idrettsanlegg, kolonihager og 
private hager, samt bekker, elver, vann og sjøområder.» 

2. til pkt 1.1 Formålet: Kommunen har i tillegg, tilsynsmyndighet i henhold til viktige 
særlover som «Jordlova» og «Lov om skogbruk». 

3. pkt.6.13. Jordlova. Her bør det i planen brukes samme definisjon som i Jordlova 
«De som har yrket sitt i landbruket», mens planen refererer til Jordlova som «»alle 
som jobber i landbrukssektoren». 

4. Nye tiltak: Formidle kunnskap til kommunens hageeiere om å « vente med å slå 
plener til etter kløverblomstring». Dette grunngis med at også vanlige beboere, 
ikke bare bønder og skogbrukere bør involveres i økt naturmangfold.  

 

Odd Vangen (Sp) fremmet utsettelsesforslag. 
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Votering:  
Utsettelsesforslaget ble vedtatt 20-13 (2Ap, 2H, 1Sp, 3MDG, 2SV, 2V, 1Rødt) 
Det ble ikke votert over framsatte forslag, forslagene følger saken. 
 
Kommunestyrets vedtak 08.05.2019: 
Saken utsettes og sendes tilbake til rådmannen for vurdering av framsatte forslag.  
 
 
 
 

K-17/19 
Avtale om drift og utvikling av Breivoll med  
Den Norske Turistforening Oslo og Omegn 
 
Formannskapets vedtak 24.04.2019: 
1. Ås kommune inngår en langsiktig avtale med Den Norske Turistforening Oslo og 

Omegn om drift og utvikling av Breivoll for å skape Østlandets mest inkluderende 
og allsidige friluftsarena. 

2. Avtaledokumentene 
a. Breivoll leieavtale – Hoveddokument – 08.05.19 
b. Breivoll leieavtale – Økonomisk vedlegg – 08.05.19 
c. Breivoll leieavtale – Teknisk vedlegg – 08.05.19 
d. Breivoll leieavtale – Kartvedlegg – 11.02.19 

legges til grunn for samarbeidet med følgende justeringer: 
I. Punkt 7. «Driftsstyre» endres til «Samarbeidsutvalg» 
II. Punkt 5. Leietid. Tillegges følgende setning: DNT Oslo og Omegn gis 

fortrinnsrett til å tegne ny leieavtale, på nye fremforhandlede vilkår, etter 
utløpt leieperiode. Fortrinnsretten faller bort dersom senere lov, forskrift 
eller andre sentrale føringer er til hinder for dette. 

III. Punkt 7. Samarbeidsutvalget utvides slik at kommunen skal ha 4 
representanter hvorav 2 er folkevalgte og 2 fra administrasjonen, og inntil 4 
representanter fra DNT. 

 
Kommunestyrets behandling 08.05.2019: 
Laila Nordsveen (Ap) fremmet følgende tilføyelse til punkt 4 i avtalen: 
Ås kommune gis fortrinnsrett dersom andre brukergrupper ønsker å benytte Breivoll 
samtidig med Ås kommune. Det kan etableres regler for tidsfrister for booking som 
ivaretar dette.  
 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: 
1) Inntekter kommunen tar inn ved utleie skal fordeles kommunens barnehager og 

skoler ved bruk av Breivoll. Dette vurderes innarbeidet i budsjettet. 
2) Samarbeidsutvalget utvides med en representant fra ungdomsrådet for å ivareta 

barn og unges interesser. 
 
Marianne Røed (Sp) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Sp og SV:  
1) Nye bygg skal utformes universelt. 
2) For øvrig skal eksisterende bygg og omgivelser gjøres tilgjengelig for alle så langt 

det er hensiktsmessig. 
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Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslaget fra Ap ble vedtatt 25-8 (3Sp, 2SV, 2V, 1Rødt). 
 
Forslaget fra SV: 

 Pkt 1 ble nedstemt 26-7 (3MDG, 2SV, 1KrF, 1Rødt) 

 Pkt 2 ble nedstemt 27-6 (1H, 3Sp, 2SV) 
 
Fellesforslaget fra Sp og SV: 

 pkt 1 ble nedstemt 23-10 (4Sp, 3MDG, 2SV, 1KrF) 

 pkt 2 ble nedstemt 22-11 (4Sp, 3MDG, 2SV, 1KrF, 1Rødt) 
 
Kommunestyrets vedtak 08.05.2019: 
1. Ås kommune inngår en langsiktig avtale med Den Norske Turistforening Oslo og 

Omegn om drift og utvikling av Breivoll for å skape Østlandets mest inkluderende 
og allsidige friluftsarena. 

2. Avtaledokumentene 
a. Breivoll leieavtale – Hoveddokument – 08.05.19 
b. Breivoll leieavtale – Økonomisk vedlegg – 08.05.19 
c. Breivoll leieavtale – Teknisk vedlegg – 08.05.19 
d. Breivoll leieavtale – Kartvedlegg – 11.02.19 

legges til grunn for samarbeidet med følgende justeringer: 
I. Punkt 7. «Driftsstyre» endres til «Samarbeidsutvalg» 
II. Punkt 5. Leietid. Tillegges følgende setning: DNT Oslo og Omegn gis 

fortrinnsrett til å tegne ny leieavtale, på nye fremforhandlede vilkår, etter 
utløpt leieperiode. Fortrinnsretten faller bort dersom senere lov, forskrift 
eller andre sentrale føringer er til hinder for dette. 

III. Punkt 7. Samarbeidsutvalget utvides slik at kommunen skal ha 4 
representanter hvorav 2 er folkevalgte og 2 fra administrasjonen, og inntil 4 
representanter fra DNT. 

IV. Punkt 4. Tillegges følgende: Ås kommune gis fortrinnsrett dersom andre 
brukergrupper ønsker å benytte Breivoll samtidig med Ås kommune. Det 
kan etableres regler for tidsfrister for booking som ivaretar dette.  
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K-18/19 
Årsmelding 2018 Ås kommune 
 
Formannskapets/rådmannens innstilling 24.04.2019: 
Årsmelding med årsberetning 2018 tas til orientering. 
 
Kommunestyrets behandling 08.05.2019: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende tillegg: 
Ås kommune har følgende målsetting for lærlinger: «Kommunen skal på sikt ha minst 
to lærlingeplasser per 1000 innbygger.» Ved årsslutt hadde kommunen 31 lærlinger 
ansatt, noe som tilsvarer ca.1,5 per 1000 innbygger.  

 Rådmannen legger fram en sak som redegjør for hvordan og når dette målet skal 
oppnås.  

 
Votering:  
Formannskapets innstiling ble enstemmig vedtatt.  
Tilleggsforslag fra H ble vedtatt 28-5 (3Sp, 2V) 
 
Kommunestyrets vedtak 08.05.2019: 
Årsmelding med årsberetning 2018 tas til orientering. 
 
Ås kommune har følgende målsetting for lærlinger: «Kommunen skal på sikt ha minst 
to lærlingeplasser per 1000 innbygger.» Ved årsslutt hadde kommunen 31 lærlinger 
ansatt, noe som tilsvarer ca.1,5 per 1000 innbygger.  

 Rådmannen legger fram en sak som redegjør for hvordan og når dette målet skal 
oppnås.  

 
 
 

K-19/19 
Ås kommunes årsregnskap 2018 
 
Formannskapets innstilling 24.04.2019 med forbehold om eventuelle 
kommentarer fra kontrollutvalget: 
1. Ås kommunes årsregnskap for 2018 godkjennes. 
2. Årets mindreforbruk på 11 390 000 kr overføres til generelt disposisjonsfond 

25650000. 
 
Kommunestyrets behandling 08.05.2019: 
Kontrollutvalgets uttalelse ble ettersendt 06.05.2019. 
 
Votering:  
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 08.05.2019: 
1. Ås kommunes årsregnskap for 2018 godkjennes. 
2. Årets mindreforbruk på 11 390 000 kr overføres til generelt disposisjonsfond 

25650000. 
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