
 

 

Ås kommune  

  

 

19/00059 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
 

Møtetid:  13.02.2019 kl. 18:30 – 20:30 

Sted:    Ås kulturhus, store sal 
 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33. 
 

Møtende medlemmer: 
Ap: Ola Nordal, Johan Alnes, Laila Nordsveen, Joar Solberg, Janna Bitnes Hagen, 

Einride Berg 
H: Hilde Kristin Marås, Bengt Nøst-Klemmetsen, Egil A. Ørbeck, Håkon Ystehede, 

Sverre Strand Teigen 
Sp: Marianne Røed, Odd Vangen, Odd Rønningen, Svend Trygve Kvarme 
FrP: Arne Hillestad, Kjetil Barfelt, Gro Haug 
MDG: Erik Wegge Bergvik, Bianca Wathne Gelink,  
V: Jorunn Nakken, Erling W. Rognli* 
KrF: Paul Bolus Johansen 
 

Møtende varamedlemmer: 
Ap: Anne Karusbakken, Wenche Jahrmann, Else Jorunn Vestby, Rolf Berntsen 
H: Ulf Oppegård, Jan Ove Rikheim 
MDG: Steinar Antonsen 
SV: Saroj Pal, Håvard Steinsholt 
Rødt:  Joachim Espe 
 

Forfall:  
Ap:  Malin Karusbakken Aamodt, Bonsak Hammeraas, Beate Erikstad,  
 Live Holck Johannessen 
H:  Ida Elisabeth Krogstad, Stein Ekhaugen 
MDG: Werner Wilhelmsen 
SV:  Kristine Lien Skog, Eskild Gausemel Berge 
Rødt: Kristine Sand 
 

Fra administrasjonene møtte: 
Rådmann Trine Christensen, kommunalsjef helse og mestring Marit Roxrud Leinhardt,  
kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur Nils Erik Pedersen,  
virksomhetsleder samfunnsutvikling Ellen Grepperud.  
rådgiver Lene H. Lilleheier - møtesekretær 
 

Andre møtte: 
Kontrollutvalgets nestleder Anne Odenmarck (Ap) 
 

Diverse merknader: 
*Tiltrådte møtet under spørsmål fra kommunestyrets medlemmer. 
 
 

Møteprotokoll godkjent 15.02.2019 
 
 
Ola Nordal         Jorunn Nakken 

Ordfører        varaordfører 
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Spørsmål fra kommunestyrets medlemmer:  
 

 Barn og unges skolehverdag - mobbing 
     Spørsmål fra Gro Haug (FrP) følger vedlagt innkallingen, saksnr. 19/004341-1 
     Ordførers svar følger vedlagt protokollen, saksnr. 19/00434-2 
 
 
Orientering fra ordfører: 

 Onsdag 8. mai 2019 kl.1800 – fotografering av kommunestyre og formannskap.  

 Fredag 22.november 2019 kl.1900 - felles markering for avtroppende og 
påtroppende kommunestyremedlemmer m.fl. 
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Saker til behandling 

 

K-1/19 
Bosetting av flyktninger 2019 - saksfremlegg 
 
Formannskapets innstilling 30.01.2019: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 13.02.2019: 
Odd Vangen (Sp) fremmet følgende forslag på vegne av Sp og V: 
Ås kommune bosetter 15 nye flyktninger i 2019. 
 
Bianca W Gelink (MDG) og Saroj Pal (SV) foreslo rådmannens alternative innstilling: 
Ås kommune bosetter 20 flyktninger i 2019 i tråd med anmodningen fra IMDi.  
NAV Ås, det kommunale fastlegekontor og voksenopplæringen styrkes for å kunne 
møte utfordringene ved økt bosetting. Omstillingskravet for dette tjenesteområdet for 
perioden 2019-2022 reduseres og legges til andre områder. 
 
Votering:  
Fellesforslaget fra MDG og SV ble nedstemt 25-8 (1Ap, 3MDG, 2SV, 1KrF, 1Rødt). 
Formannskapets innstilling ble vedtatt 19-14 (1Ap, 4Sp, 3MDG, 2SV, 2V, 1KrF, 
1Rødt) ved alternativ votering mot fellesforslag fra Sp og V. 
 
Kommunestyrets vedtak 13.02.2019: 
Ås kommune bosetter 10 nye flyktninger i 2019. 
 
 
 

K-2/19 
Reguleringsplan for hensettingsanlegg og ny avgrening østre linje - 
Planinitiativ 
 
Formannskapets innstilling 30.01.2019: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 gis det tillatelse til oppstart av 
reguleringsarbeid for ny østre linje til Kråkstad og nytt hensettingsanlegg for tog 
syd for Ski, uten forutgående kommunedelplan. 
 
Kommunestyret setter følgende forutsetninger for å hoppe over 
kommunedelplanfasen: 
 
1. Medvirkning og valgmuligheter skal ivaretas på minst samme nivå som det 

ville vært i en kommunedelplan. 
2. Det forutsettes at flere alternative plasseringer for ny østre linje og 

hensettingsanlegg konsekvensutredes fullt ut, slik at kommunen gis et reelt valg 
mellom alternativene.  
 

3. Utredningene av hensettingsanlegg skal omfatte hensetting i fjell i direkte 
tilknytning til Ski stasjon. 
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4. Utredningene av østre linje skal omfatte påkobling av østre linje nærmere Ski 
stasjon uten dagstrekninger i Ås kommune. 

5. Utredningene skal omfatte vurdering av behov for omfang av toghensetting, 
herunder hvilke togstrekninger som betjenes og omfang av hensetting for hver av 
disse. 
 

6. Hensettingsanlegg i dagen i Kjølstadskogen tillates ikke. 
7. Hensettingsanlegg i fjell vurderes på lik linje med alternativer over bakken. 
8. Andre mulige lokaliseringer av hensettingsanlegg avklares i Planprogrammet. 
9. Hensynet til dyrka og dyrkbar mark, friluftsliv, naturmangfold og kulturlandskap 

skal veie tungt i valg av alternativer for hensetting og for østre linje. 
 
Kommunestyrets behandling 13.02.2019: 
Jernbanedirektoratets e-post av 11.02.2019 om Østre linje og tilhørende 
hensettingsanlegg vedlegges protokollen.  
 
Odd Vangen (Sp) foreslo følgende alternativ til innstillingens pkt 4: 
Utredningen av østre linje skal omfatte alternativ der eksisterende østre linje 
beholdes fram til Ski, men likevel blir tilknyttet Follobanen. 
 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 
 

Innstillingens første og andre avsnitt erstattes med: 
Formell oppstart av reguleringsarbeider må avvente til kommunedelplaner for 
henholdsvis ny østre linje Ski – Kråkstad og hensettingsanlegg sør for Ski er 
vedtatt.  
 

Kommunestyret setter følgende føringer for arbeidet med kommunedelplanene: 
 

Pkt 1 utgår. 
 

Tilleggspunkter: 

 Størrelse på hensettingsanlegg avgrenses endelig til Linje L22 og L2 sitt 
behov. 

 Utredningen må også omfatte alternativ sør for Ås. 
 
Votering:  
Formannskapets innstilling: 

 første og andre avsnitt ble vedtatt 24-9 (3MDG, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) ved 
alternativ votering mot SVs forslag. 

 pkt 1 - 3 ble enstemmig vedtatt. 

 pkt 5 - 9 ble enstemmig vedtatt. 

 pkt 4 ble enstemmig nedstemt ved alternativ votering mot Sps forslag. 
SVs første tilleggspkt. ble nedstemt 20-13 (4Sp, 3MDG, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 
SVs andre tilleggspkt. ble nedstemt 24-9 (3MDG, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 
 
Kommunestyrets vedtak 13.02.2019 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 gis det tillatelse til oppstart av 
reguleringsarbeid for ny østre linje til Kråkstad og nytt hensettingsanlegg for tog 
syd for Ski, uten forutgående kommunedelplan. 
 



Ås kommune 

  
Kommunestyret 13.02.2019 Side 6 av 9 

  

Kommunestyret setter følgende forutsetninger for å hoppe over 
kommunedelplanfasen: 
 
1. Medvirkning og valgmuligheter skal ivaretas på minst samme nivå som det 

ville vært i en kommunedelplan. 
2. Det forutsettes at flere alternative plasseringer for ny østre linje og 

hensettingsanlegg konsekvensutredes fullt ut, slik at kommunen gis et reelt valg 
mellom alternativene.  
 

3. Utredningene av hensettingsanlegg skal omfatte hensetting i fjell i direkte 
tilknytning til Ski stasjon. 

4. Utredningen av østre linje skal omfatte alternativ der eksisterende østre linje 
beholdes fram til Ski, men likevel blir tilknyttet Follobanen. 

5. Utredningene skal omfatte vurdering av behov for omfang av toghensetting, 
herunder hvilke togstrekninger som betjenes og omfang av hensetting for hver av 
disse. 
 

6. Hensettingsanlegg i dagen i Kjølstadskogen tillates ikke. 
7. Hensettingsanlegg i fjell vurderes på lik linje med alternativer over bakken. 
8. Andre mulige lokaliseringer av hensettingsanlegg avklares i Planprogrammet. 
9. Hensynet til dyrka og dyrkbar mark, friluftsliv, naturmangfold og kulturlandskap 

skal veie tungt i valg av alternativer for hensetting og for østre linje. 
 
 

K-3/19 
Forvaltningsrevisjonsrapport Follo landbrukskontor 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 13.02.2019: 
Kontrollutvalgets nestleder orienterte.  
 
Votering: Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 13.02.2019: 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Follo landbrukskontor til 

orientering. 
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber Follo landbrukskontor 

følge opp følgende anbefalinger: 
a. Follo landbrukskontors rutinebeskrivelser bør oppdateres årlig. 
b. Brukerundersøkelse av gårdbrukere og deltakerkommuner bør utføres hvert       
    tredje år. 
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K-4/19 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Barneverntjenesten - 
Hjelpetiltak i hjemmet 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 

forvaltningsrevisjon – Barneverntjenesten – hjelpetiltak i hjemmet – datert 
04.12.18, til orientering. 

2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i romertall I pkt. 1 og 2, 
og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen 6 måneder.  

 
Kommunestyrets behandling 13.02.2019: 
Kontrollutvalgets nestleder orienterte og foreslo at pkt. 1 og 2 refereres i protokollen. 
 
Votering:  
Kontrollutvalgets innstilling med forslaget fra kontrollutvalgets nestleder ble 
enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 13.02.2019: 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 

forvaltningsrevisjon – Barneverntjenesten – hjelpetiltak i hjemmet – datert 
04.12.18, til orientering. 

2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i romertall I pkt. 1 og 2 
og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen 6 måneder. 
1. Gjennomføre tiltak som avklarer roller og ansvar for kommunens 

tjenesteenheter, de krav lovverket setter til enhetene, og hvordan helhetlig 
tilbud på tvers av enheter kan sikre at barn og foreldre får et best mulig tilbud 
om hjelpetiltak. 

2. Utvikle en helhetlig plan som samordner tjenestetilbudet til barn og unge. 
 

 
K-5/19 
Kontrollutvalgets årsrapport 2018 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 13.02.2019: 
Kontrollutvalgets nestleder orienterte.  
 
Votering: Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 13.02.2019: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering. 
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K-6/19 
Retningslinjer for tilskuddsordning - Vannområde Morsa 
 
Formannskapets innstilling 30.01.2019: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 13.02.2019: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Kommunestyrets vedtak 13.02.2019: 
Retningslinjer for ordningen Morsa-tilskudd, datert 13.03.2018 vedtas. 
 
 

K-7/19 
R-316 Detaljreguleringsplan for Sørbråtan 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 24.01.2019: (HTM) 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-316 
Detaljreguleringsplan for Sørbråtan (alternativ 2), med kart og bestemmelser datert 
10.12.2018. 
 

Punkt 6. Rekkefølgebestemmelser i Reguleringsbestemmelser, datert 14.05.2018 
(alternativ 1) endres fra «Veien trenger ikke å være asfaltert.» til «Veien skal være 
asfaltert før brukstillatelse gis.» 
 
Kommunestyrets behandling 13.02.2019: 
Håvard Steinshold (SV) fremmet rådmannens innstilling med tillegg:  
  
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-316 
Detaljreguleringsplan for Sørbråtan (alternativ 1), med kart datert 19.03.2018 og 
bestemmelser datert 14.05.2018. 
 

Tillegg: 
1. .. med unntak av tomt A (Sørbråtan), som reguleres til «bevaring/bolig» eller 

som «hensynssone bevaring». Likevel slik at modernisering, ombygging og 
noe utvidelse tillates innenfor eksisterende bygningspreg og høyder. 
Byggegrenser justeres i forhold til eksisterende bebyggelse og til slik utvikling. 
Forslagsstiller fremmer i egen sak forslag til endring i tråd med dette.  

2. Det er krav om 1 biloppstillingsplass og maksimalt 2 for hver enebolig. Garasje 
eller carport tillates for maksimalt 1 bil. 

 
Joar Solberg (Ap) fremmet følgende usettelsesforslag: 
Saken utsettes da det bør vurderes innkjøring via Dysterbråtan og Eldorveien.  
 
Votering: 
Utsettelsesforslag fra Ap ble nedstemt 22-11 (10Ap, 1KrF) 
HTMs innstilling første avsnitt ble vedtatt 20-13 (4Sp, 3MDG, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 
ved alternativ votering mot SVs forslag. 
HTMs innstilling andre avsnitt om punkt 6 ble enstemmig vedtatt. 
SVs tillegg pkt 1 ble vedtatt 22-11 (1Ap, 7H, 3FrP) 
SVs tillegg pkt 2 ble nedstemt 26-7 (3MDG, 2SV, 1V, 1Rødt) 
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Kommunestyrets vedtak 13.02.2019: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-316 
Detaljreguleringsplan for Sørbråtan (alternativ 2), med kart og bestemmelser datert 
10.12.2018 med unntak av tomt A (Sørbråtan), som reguleres til «bevaring/bolig» 
eller som «hensynssone bevaring». Likevel slik at modernisering, ombygging og noe 
utvidelse tillates innenfor eksisterende bygningspreg og høyder. Byggegrenser 
justeres i forhold til eksisterende bebyggelse og til slik utvikling. Forslagsstiller 
fremmer i egen sak forslag til endring i tråd med dette. 
 
Punkt 6. Rekkefølgebestemmelser i Reguleringsbestemmelser, datert 14.05.2018 
(alternativ 1) endres fra «Veien trenger ikke å være asfaltert.» til «Veien skal være 
asfaltert før brukstillatelse gis.» 
 
 

K-8/19 
Søknad om fritak fra kommunale verv - Ida Elisabeth Krogstad (H) - 
nyvalg 
 
Formannskapets innstilling 30.01.2019: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 13.02.2019: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 13.02.2019: 
1. Ida Elisabeth Krogstad (H) innvilges fritak for resten av perioden fra sine verv i 

kommunestyret, formannskapet, administrasjonsutvalget, HOK og 
samarbeidsutvalgene (SU) ved Sjøskogen skole og Ås ungdomsskole. 
 

2. Formannskapet 
Som nytt varamedlem på plass nr. 5 velges: Rubina Mushtaq Rikheim 

 

3. Administrasjonsutvalget 
Som nytt varamedlem på plass nr. 3 velges: Rubina Mushtaq Rikheim 

 

4. Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 
Som nytt medlem på plass nr. 6 velges: Sigrun S. Gudevang 
 

5. Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)  
Som nytt varamedlem på plass nr. 2 velges:  Marianne Frid Nordby  

 

Konsekvenser for kommunestyret: 
Etter opprykk foretas det nytt valgoppgjør for Høyres liste i kommunestyret: 
Rubina Mushtaq Rikheim blir nytt medlem på plass nr. 7. 
Zara Mushtaq Berg blir ny vara på plass nr. 10. 
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