
 

 

Ås kommune  

  

 

17/00356 
 

MØTEPROTOKOLL 
Kommunestyret 

 

Møtetid: 14.02.2018 kl. 18.30 – 21.30 
Sted: Store sal, Ås kulturhus 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33. 
  

Møtende medlemmer:  
Ap: Ola Nordal, Johan Alnes, Laila P. Nordsveen, Ivar Ekanger,  
 Live Holck Johannessen, Janna Bitnes Hagen 
H: Hilde Kristin Marås, Ida Elisabeth Krogstad,  
 Bengt Nøst-Klemmetsen, Håkon Ystehede, Sverre Strand Teigen 
Sp: Marianne Røed, Odd Vangen, Anne Hjørnegård Bjerke, Odd Rønningen 
FrP: Arne Hillestad, Kjetil Barfelt, Gro Haug 
MDG: Erik Wegge Bergvik  
SV: Eskild Gausemel Berge 
V: Jorunn Nakken, Erling W. Rognli 
KrF:  Paul Bolus Johansen 
 

Møtende varamedlemmer: 
Ap: Einride Berg, Marit Hauken, Else Jorunn Vestby, Wenche Jahrmann  
H: Ulf Oppegård, Nils H. Sopp 
MDG.  Werner Wilhelmsen, Jon Fartein Lygre Hoel 
SV: Saroj Pal 
Rødt: Joachim Kirkengen Espe 
 

Forfall:  
Ap: Sofie Alm Nordsveen, Wenche Berg, Malin Karusbakken Aamodt, Joar Solberg 
H: Stein Ekhaugen, Egil A. Ørbeck 
MDG:  (Vakant plass etter Ingunn Bohmann), Bianca Wathne Gelink 
SV: Kristine Lien Skog 
Rødt: Kristine Sand 
 

Fra administrasjonene møtte: 
Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård – møtesekretær,  
helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, etatsjef teknikk og miljø Nils Erik Pedersen  
 

Diverse merknader: 
Eskild Gausemel Berge (SV) ble valgt til settevaraordfører til og med sak 5/18. 
Erik Wegge Bergvik (MDG) deltok fra og med sak 3/18. 
Marianne Røed (Sp) og Jorunn Nakken (V) deltok fra og med sak 6/18. 
Live Holck Johannessen fratrådte som inhabil i sak 8/18, ingen vara kunne stille. 
Orientering om finansiering av E18 – bompenger ble holdt etter sak 7/18. 
Orienteringer fra ordfører ble holdt til slutt. 
 

Møteprotokoll godkjent 20.02.2018 
av ordfører Ola Nordal, varaordfører Jorunn Nakken (f.o.m. sak 6)  
og Eskild Gausemel Berge (t.o.m. sak 5). 
 

_____________________     _____________________   _____________________    
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Saksliste 

 
 
Orientering 

Side 

Saker til behandling 

1/18 18/00620-1 Sak fra kontrollutvalget - Rådmannens oppfølging 
av forvaltningsrevisjonsrapport om 
samfunnssikkerhet og beredskap 

4 

2/18 18/00642-1 Sak fra kontrollutvalget  
- Kontrollutvalgets årsrapport 2017 

5 

3/18 17/03515-1 Bosetting av flyktninger 2018  6 

4/18 18/00147-1 ACT-team i Follo 7 

5/18 16/03928-1 Endring av praksis i Ås kommune etter  
"avlaster 2 dommen" i høyesterett 

8 

6/18 17/02812-5 Fastsettelse av tilsynsavgift for salgssteder av 
tobakksvarer  

9 

7/18 13/03932-4 Søknad om lån  
- Renovering av Brønnerud Grendehus 

10 

8/18 16/01995-20 Tømrernes feriehjem og Askehaugåsen - 
Gjennomføring og finansieringsmodell 

11 

9/18 16/03131-9 Barnefattigdom 12 

10/18 16/00157-1 Flerbrukshall ved Ås videregående skole - tribune 14 

11/18 17/02779-2 Uttreden av kommunale verv  
- Ingunn Bohmann (MDG) - Nyvalg 

15 

12/18 17/00154-11 Søknad om fritak fra kommunalt verv som leder og 
medlem av Hovedutvalg for teknikk og miljø  
- Live Holck Johannessen (Ap) 

16 
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Orienteringer 

 
Orientering 
 

Finansiering av E18 - bompenger  
Elin Bustnes Amundsen, prosjektleder, E18 Ørje-Vinterbro, Statens vegvesen, 
orienterte om status. 
 
 
Ordfører orienterte om følgende: 
 

1. Mulig grensejustering mellom Ås og Ski.  
Fylkesmannen i Oslo og Akershus’ utredning av pågår. Ordfører oppfordrer alle til å 
gi sin uttalelse, se Høring: Kunnskapsgrunnlag for Ås og Nordre Follo.  
 

Lenke:  https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Horinger/Utredning-av-
grensejustering-for-As-og-Nordre-Follo/ 

 
Frist for å gi innspill er 2. mars 2018. 

 
2. Regnskapsresultat 2017 – status. 
 
  

https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Horinger/Utredning-av-grensejustering-for-As-og-Nordre-Follo/
https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Horinger/Utredning-av-grensejustering-for-As-og-Nordre-Follo/
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Saker til behandling  

K-1/18 
Sak fra kontrollutvalget - Rådmannens oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapport om samfunnssikkerhet og beredskap 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av anbefalingene i  
forvaltningsrevisjonsrapporten om samfunnssikkerhet og beredskap til orientering. 
 
Kommunestyrets behandling 14.02.2018: 
Kontrollutvalgets leder Håkon L. Henriksen ga en orientering. 
 
Votering: (30 stemmer) 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 14.02.2018: 
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av anbefalingene i  
forvaltningsrevisjonsrapporten om samfunnssikkerhet og beredskap til orientering. 
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K-2/18 
Sak fra kontrollutvalget - Kontrollutvalgets årsrapport 2017 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2017 til orientering. 
 
Kommunestyrets behandling 14.02.2018: 
Kontrollutvalgets leder Håkon L. Henriksen ga en orientering 
 
Votering: (30 stemmer) 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 14.02.2018: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2017 til orientering. 
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K-3/18 
Bosetting av flyktninger 2018 
 
Formannskapets innstilling 31.01.2018: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 14.02.2018: 
Gro Haug (FrP) fremmet følgende forslag: 
Ås FrP foreslår at vi ikke tar noen nye flyktninger i 2018. Vi må fokusere på god 
integrering og boliger til de vi har. 
 
Votering: (31 stemmer) 
Formannskapets innstilling ble vedtatt 28-3 (3FrP) ved alternativ votering mot FrP’s 
forslag. 
 
Kommunestyrets vedtak 14.02.2018: 
Ås kommune følger anmodningen til IMDI om å bosette 10 nye flyktninger i 2018. 
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K-4/18 
ACT-team i Follo 
 
Formannskapets innstilling 31.01.2018: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 14.02.2018: 
Odd Vangen (Sp) fremmet følgende forslag: 
Punkt 3 i formannskapets innstilling utgår. 
 
Votering: (31 stemmer) 
Formannskapets innstilling punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt, 
punkt 3 ble vedtatt 21-10 (1Ap, 3Sp, 3FrP, 1MDG, 1V, 1KrF) ved alternativ votering mot 
Sp’s forslag. 
 
Kommunestyrets vedtak 14.02.2018: 
1. Kommunestyret gir sin tilslutning til at samarbeidsavtale om ACT – team mellom 

Akershus universitetssykehus HF og kommunene Vestby, Ås, Ski, Frogn, Nesodden 
og Oppegård reforhandles.  

2. Kommunestyret gir sin tilslutning til at Ås kommune, sammen med andre Follo- 
kommuner, fortsetter dialog med Akershus universitetssykehus HF, ved Follo DPS 
om videre samarbeid om samhandlingsteam for en utvidet brukergruppe.  

3. Kommunen vurderer parallelt andre alternativer. 
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K-5/18 
Endring av praksis i Ås kommune etter "avlaster 2 dommen" i 
høyesterett 
 
Formannskapets innstilling 31.01.2018: 
1. Avlastere tilsettes i enheten barne- og avlastningsboligen, Ljungbyveien, i Ås 

kommune. 
2. Tilsatte avlastere avlønnes time for time, etter timesats fastsatt i særavtalen. 
3. Privat avlaster kan ikke være nær familie. Nær familie definert til personer som står i 

et nært slektskapsforhold til bruker, som ektefelle eller samboer, barn, søsken, 
foreldre, svigerforeldre, besteforeldre eller barnebarn.  
Dette kan fravikes i særskilte tilfeller. 

 
 
Kommunestyrets behandling 14.02.2018: 
Gro Haug (FrP) fremmet forslag om at punkt 3 i formannskapets innstilling utgår. 
 
Odd Vangen (Sp) fremmet følgende forslag: 
Punkt 3 i formannskapets innstilling  
 primært:  tilsvarer FrP’s forslag 
 subsidiært: «kan» endres til «bør» 
 
Votering: (31 stemmer) 
Formannskapets innstilling punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 
Å beholde punkt 3 i formannskapets innstilling ble vedtatt 21 – 12 (1Ap, 2H, 3Sp, 3FrP, 
1MDG, 2SV) ved alternativ votering mot FrP’s og Sp’s primære forslag. 
Formannskapets punkt 3 med Sp’s subsidiære forslag, ble vedtatt 16-15 (9Ap, 3H, 
1MDG, 1SV, 1V) ved alternativ votering mot innstillingens punkt 3 uendret. 
 
Kommunestyrets vedtak 14.02.2018: 
1. Avlastere tilsettes i enheten barne- og avlastningsboligen, Ljungbyveien, i Ås 

kommune. 
2. Tilsatte avlastere avlønnes time for time, etter timesats fastsatt i særavtalen. 
3. Privat avlaster bør ikke være nær familie. Nær familie definert til personer som står i 

et nært slektskapsforhold til bruker, som ektefelle eller samboer, barn, søsken, 
foreldre, svigerforeldre, besteforeldre eller barnebarn.  
Dette kan fravikes i særskilte tilfeller. 
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K-6/18 
Fastsettelse av tilsynsavgift for salgssteder av tobakksvarer  
 
Formannskapets innstilling 31.01.2018: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 14.02.2018: 
 
Votering: (33 stemmer) 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 14.02.2018: 
1. Ås kommune fastsetter årlig tilsynsavgift på 4500 kroner fra salgssteder for 

tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker, jf. tobakkssalgsforskriften § 24 
første ledd. 

2. Fra midlertidige salgssteder fastsettes årlig tilsynsavgift på 1200 kroner, jf. 
tobakkssalgsforskriften § 24 andre ledd. 

3. Ås kommune følger forskriftens maksimumssatser ved eventuell beløpsjusteringer 
for tilsynsavgift.  
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K-7/18 
Søknad om lån - Renovering av Brønnerud Grendehus 
 
Formannskapets innstilling 31.01.2018: 
1. Det innvilges et lån på 620 000 kr til Foreningen Brønnerud Grendehus,      

organisasjonsnummer 999 018 947. 
2. Lånet finansieres med bruk av kommunens disposisjonsfond. 
3. Lånebeløpet utbetales når det foreligger tilsagn om fullfinansiering av    

byggetrinn 2. 
4. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide og signere lånedokumenter og oppdatere 

avtalen i tråd med føringer i denne saken. 
 
Kommunestyrets behandling 14.02.2018: 
Notat av 09.02.2018 fra rådmannen ble publisert og sendt kommunestyret 14.02.2018 
på epost, jf. 13/03932-9. 
 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende alternative forslag: 
1. Ås kommune gir en lånegaranti på kr 620 000 til Foreningen Brønnerud Grendehus, 

organisasjonsnummer 999 018 947. 
2. Ås kommune ber foreningen Brønnerud Grendehus søke lån i Kommunalbanken 

hvor de vil få samme lånevilkår som kommunen, og Ås kommune går inn med en 
selvskyldnergaranti. 

3. Før dette lånet søkes må det foreligge tilsagn om fullfinansiering av byggetrinn 2. 
 
Votering: (33 stemmer) 
H’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 14.02.2018: 
1. Ås kommune gir en lånegaranti på kr 620 000 til Foreningen Brønnerud Grendehus, 

organisasjonsnummer 999 018 947. 
2. Ås kommune ber foreningen Brønnerud Grendehus søke lån i Kommunalbanken 

hvor de vil få samme lånevilkår som kommunen, og Ås kommune går inn med en 
selvskyldnergaranti. 

3. Før dette lånet søkes må det foreligge tilsagn om fullfinansiering av byggetrinn 2. 
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K-8/18 
Tømrernes feriehjem og Askehaugåsen  
- Gjennomføring og finansieringsmodell 
 
Formannskapets innstilling 31.01.2018: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 14.02.2018: 
Live Holck Johannessen (Ap) fratrådte som inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6, 2. 
ledd etter kommunestyrets enstemmige beslutning. (32 stemmer) 
 
Jon Fartein Lygre Hoel (MDG) fremmet følgende tilleggforslag til rådmannens innstilling, 
nye nummererte punkt: 
7. Det skal legges til rette for en bildeleordning. For nye boliger skal det totale antall 

parkeringsplasser for beboere og gjester være maksimalt én parkeringsplass per 
boenhet. 

8. Det skal gjennomføres og legges frem en naturkartlegging i området før forslag til 
reguleringsplan legges ut på høring. 

 
Jorunn Nakken (V) tok opp SV’s forslag i formannskapet og HTM som alternativ til 
formannskapets innstilling punkt 1: 
Reguleringsplanen utarbeides på vanlig måte og må forholde seg til de føringer som er 
gitt. Eventuell justering av boenheter osv. må skje som en del av dette. 
 
Votering: (32 stemmer) 
Formannskapets innstilling til og med punkt 1 ble vedtatt 25-7 (3MDG, 2SV, 2V) ved 
alternativ votering mot V’s forslag. 
Formannskapets innstilling punkt 2-6 ble enstemmig vedtatt. 
MDG’s forslag til nytt punkt 7 ble nedstemt 29-3 (3MDG) 
MDG’s forslag til nytt punkt 8 ble nedstemt 25-7 (3MDG, 2SV, 2V) 
 
Kommunestyrets vedtak 14.02.2018: 
I forbindelse med utarbeidelse og gjennomføring av områdereguleringsplan for 
Tømrernes feriehjem og Askhaugåsen hyttefelt kan følgende forutsetninger legges til 
grunn: 

1. Antall tillatte boenheter i området økes fra 450 til 460.  
2. Endring i intern fordeling av antall boenheter mellom de ulike feltene skal 

beskrives og tydelig fremkomme når områdereguleringsplanen legges ut til 
offentlig ettersyn. Endelig fordeling avklares gjennom planvedtaket. 

3. Ås kommune tilbyr momsavtale i tråd med K-Sak 52/15. 
4. Det gis ikke økonomiske bidrag til hverken planarbeidet eller etterfølgende 

gjennomføring av planen. 
5. Hovedvei inn til området kan reguleres som offentlig vei, øvrige veier skal 

reguleres til privat vei og privat felles atkomst. 
6. Alle parter som kan bli berørt, må varsles og høres, både ved planarbeidet og i 

andre sammenhenger som kan påvirke deres interesser. 
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K-9/18 
Barnefattigdom 
 
Formannskapets innstilling 31.01.2018: 
For å bekjempe barnefattigdom er det viktig at det settes inn målrettede tiltak som gir 
langsiktig effekt i tillegg til de kortsiktige tiltakene. 
 

1. Det er behov for å supplere de eksisterende tiltakene rettet mot barn i  
- lavinntektsfamilier, og det skal jobbes videre med tiltak rettet mot barns ferie 

og fritid slik som; 
- Opplevelseskort 
- Utlånsordning for utstyr 
- Sommerjobb for ungdom 
- Gratis idrettsskole til 1.klasse 
- Ferietilbud for barn ungdom og familier 
 

Sommerjobb for ungdom bør få høy prioritet. 
 

2. Det er behov for å undersøke årsaken til at Ås har relativt sett flere barn i  
husholdninger med lav inntekt enn de andre kommunene i Follo, og det  
må særlig undersøkes hvilke fellesnevnere som ligger til grunn hos de gjeldende 
familiene, og hvordan studentfamilier slår ut på statistikken.  
 

En av de viktigste faktorene for å bekjempe barnefattigdom er at familien har lønnet 
arbeid. HHS ber om en oversikt over hvordan programmer/etater samarbeider for å 
få flest mulig i arbeid, og utvalget peker spesielt på kvalifiseringsprogrammet, som er 
et av statens viktigste virkemidler mot bekjempelse av fattigdom i kommunen. I 2016 
hadde kommunene et underforbruk på 1 m NOK i programmet, og rådmannen bes 
gjøre rede for oppnådde resultater i 2017, samt plan for 2018, og hvordan dette 
programmet og andre tiltak benyttes for bekjempelse av fattigdom. 
 

Resultatet av disse undersøkelsene og en plan for videre oppfølging legges frem for 
politisk behandling innen 30. juni 2018. 

 

3. Ås kommune iverksetter prosessen for å endre tilhørighet fra kommunegruppe 4 til 
kommunegruppe 3 i husbankens bostøtteordning. 

 

4. Det vurderes tiltak for å øke tilgangen på familievennlige utleieboliger i kommunal 
regi. 

 

5. Budsjettendringer iht. disse tiltak behandles i budsjettregulering for 1.tertial 2018. 
 
Kommunestyrets behandling 14.02.2018: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag til endret pkt. 2, 2. avsnitt: 
En av de viktigste faktorene for å bekjempe barnefattigdom er at familien har lønnet 
arbeid. Kvalifiseringsprogrammet er statens viktigste virkemiddel mot fattigdom i 
kommunene, og det bes om at rådmannen gir en oversikt over hvordan 
programmer/etater samarbeider for å få flest mulig i arbeid samt gi informasjon om hittil 
oppnådde resultater og videre plan fremover. Oversikten skal også peke på hvilke tiltak 
som hadde effekt og hvilke tiltak som ikke hadde effekt. 
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Eskild Gausemel Berge (SV) fremmet følgende forslag: 
Avsnitt 2 i punkt 2 strykes. 
 
Erik Wegge Bergvik (MDG) fremmet forslag om endring i formannskapets innstilling 
punkt 4: 
Det gjennomføres tiltak… 
 
Votering: (33 stemmer) 
Formannskapets innstilling punkt: 
1  ble enstemmig vedtatt. 
2  med H’s forslag om endret avsnitt 2, ble vedtatt 21-12 (4Sp, 3MDG, 2SV, 2V, 
 1Rødt) ved alternativ votering mot SV’s forslag. 
3  ble enstemmig vedtatt. 
4  ble vedtatt 29-4 (3MDG, 2SV, 1Rødt) ved alternativ votering mot MDG’s forslag. 
5  ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 14.02.2018: 
For å bekjempe barnefattigdom er det viktig at det settes inn målrettede tiltak som gir 
langsiktig effekt i tillegg til de kortsiktige tiltakene. 
 

1. Det er behov for å supplere de eksisterende tiltakene rettet mot barn i  
- lavinntektsfamilier, og det skal jobbes videre med tiltak rettet mot barns ferie 

og fritid slik som; 
- Opplevelseskort 
- Utlånsordning for utstyr 
- Sommerjobb for ungdom 
- Gratis idrettsskole til 1.klasse 
- Ferietilbud for barn ungdom og familier 
 

Sommerjobb for ungdom bør få høy prioritet. 
 

2. Det er behov for å undersøke årsaken til at Ås har relativt sett flere barn i  
husholdninger med lav inntekt enn de andre kommunene i Follo, og det  
må særlig undersøkes hvilke fellesnevnere som ligger til grunn hos de gjeldende 
familiene, og hvordan studentfamilier slår ut på statistikken.  
 

En av de viktigste faktorene for å bekjempe barnefattigdom er at familien har lønnet 
arbeid. Kvalifiseringsprogrammet er statens viktigste virkemiddel mot fattigdom i 
kommunene, og det bes om at rådmannen gir en oversikt over hvordan 
programmer/etater samarbeider for å få flest mulig i arbeid samt gi informasjon om 
hittil oppnådde resultater og videre plan fremover. Oversikten skal også peke på 
hvilke tiltak som hadde effekt og hvilke tiltak som ikke hadde effekt. 
 

Resultatet av disse undersøkelsene og en plan for videre oppfølging legges frem for 
politisk behandling innen 30. juni 2018. 

 

3. Ås kommune iverksetter prosessen for å endre tilhørighet fra kommunegruppe 4 til 
kommunegruppe 3 i husbankens bostøtteordning. 

 

4. Det vurderes tiltak for å øke tilgangen på familievennlige utleieboliger i kommunal 
regi. 

 

5. Budsjettendringer iht. disse tiltak behandles i budsjettregulering for 1.tertial 2018. 
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K-10/18 
Flerbrukshall ved Ås videregående skole - tribune 
 
Formannskapets innstilling 31.01.2018: 
1. Ås kommune inngår et samarbeid med Akershus fylkeskommune om etablering 

av ny stor flerbrukshall med aktivitetsflate 25x45 meter i tilknytning til Åshallen 
ved Ås videregående skole. 

2. Ås kommune ønsker at hallen skal etableres med inntil 270 sitteplasser, 
fortrinnsvis plassert slik at byggets grunnflate ikke økes. 

3. Ås kommune dekker inntil 60 % av kapitalandelen og 60 % av FDV kostnadene i 
tråd med forslag fra Akershus fylkeskommune, samt 100 % av merkostnaden 
tilknyttet tribuneanlegget. 

4. Investeringsbeløpet innarbeides i investeringsbudsjettet i forbindelse med 
budsjettreguleringen tilknyttet 1. tertial 2018. 

5. Det forventes at deler av beløpet finansieres ved at investeringsrammen på 
Åsgård skole reduseres. 

 
Kommunestyrets behandling 14.02.2018: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 
Nytt pkt. 1  Ås kommune inngår et samarbeid med Akershus fylkeskommune om 
 etablering av ny flerbrukshall i tilknytning til Åshallen ved Ås 
 videregående skole. 
Nytt pkt. 2 Den nye hallen må også ha en merverdi for idretten i Ås, og det forventes 
 at Ås idrettsråd blir hørt før det tas beslutning om hallens utforming og 
 størrelse. 
Nytt pkt. 3  Hallen etableres med tribuneplasser slik at den kan brukes til 
 idrettsarrangementer. 
Nytt pkt. 4 Ås kommune dekker ca. 60 % av kapitalandelen og 60 % av FDV 
 kostnadene i tråd med forslag fra Akershus fylkeskommune, samt 100 % 
 av merkostnaden knyttet til tribuner og eventuelle andre ønsker som 
 tilkommer for å møte idrettens behov. 
Pkt. 5  som formannskapets innstilling pkt. 4 
Pkt. 6  som formannskapets innstilling pkt. 5 
 
Votering: (33 stemmer) 
H’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 14.02.2018: 
1. Ås kommune inngår et samarbeid med Akershus fylkeskommune om etablering av 

ny flerbrukshall i tilknytning til Åshallen ved Ås videregående skole. 
2. Den nye hallen må også ha en merverdi for idretten i Ås, og det forventes at Ås 

idrettsråd blir hørt før det tas beslutning om hallens utforming og størrelse. 
3. Hallen etableres med tribuneplasser slik at den kan brukes til idrettsarrangementer. 
4. Ås kommune dekker ca. 60 % av kapitalandelen og 60 % av FDV kostnadene i tråd 

med forslag fra Akershus fylkeskommune, samt 100 % av merkostnaden knyttet til 
tribuner og eventuelle andre ønsker som tilkommer for å møte idrettens behov. 

5. Investeringsbeløpet innarbeides i investeringsbudsjettet i forbindelse med 
budsjettreguleringen tilknyttet 1. tertial 2018. 

6. Det forventes at deler av beløpet finansieres ved at investeringsrammen på 
Åsgård skole reduseres. 

  



Ås kommune 

  
Kommunestyret 14.02.2018 Side 15 av 16 

  

 

K-11/18 
Uttreden av kommunale verv - Ingunn Bohmann (MDG) 
- Nyvalg 
 
Formannskapets innstilling 31.01.2018: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 14.02.2018: 
 
Votering: (33 stemmer) 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 14.02.2018: 
Ingunn Bohmann (MDG) har trådt ut av sine kommunale verv pga. folkeregistrert flytting 
fra kommunen. 
 
1. Som nytt medlem av formannskapet på plass nr. 3 på samarbeidsliste Ap, MDG, SV, 

V, Rødt, velges: Erik Wegge Bergvik. 
 

2. Som nytt varamedlem i administrasjonsutvalget på plass nr. 2 på samarbeidsliste 
Ap, MDG, SV, V, Rødt, velges: Werner Wilhelmsen. 

   
3. Som nytt medlem av skatteutvalget for MDG velges: Jon Fartein Lygre Hoel. 
 
4. Som nytt medlem av utsendinger til fylkeskretsen (KS, fylkesmøte) på 

samarbeidsliste Ap, MDG, SV, V, Rødt velges: Erik Wegge Bergvik. 
 

5. Som nytt varamedlem i formannskapet velges Bianca Wathne Gelink. 
 
Konsekvenser for kommunestyret: 
Det foretas nytt valgoppgjør for Miljøpartiet De Grønne (MDG) i kommunestyret slik: 
Werner Wilhelmsen blir nytt fast medlem på plass nr. 3. 
Espen Olsen blir nytt varamedlem på plass nr. 6 etter opprykk. 
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K-12/18 
Søknad om fritak fra kommunalt verv som leder og medlem av 
Hovedutvalg for teknikk og miljø - Live Holck Johannessen (Ap) 
 
Formannskapets innstilling 31.01.2018: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 14.02.2018: 
 
Votering: (33 stemmer) 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 14.02.2018: 
1. Live Holck Johannessen (Ap) innvilges fritak fra sitt verv som leder og medlem av 

Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) f.o.m. vedtaksdato og ut valgperioden.  
 
2. Som nytt medlem av HTM på plass nr. 2 velges: Else Jorunn Vestby (Ap) 
 
3. Som ny leder for HTM velges: Kjetil Barfelt (FrP) 

 
4. Som ny nestleder for HTM velges: Joar Solberg 
 
5. Som nytt varamedlem på plass nr. 6 i HTM etter opprykk velges: Beate Erikstad. 
 
 


	MØTEPROTOKOLL
	Kommunestyret

