
 

 

  

  

 

21/04156 

 

MØTEPROTOKOLL 

Kommunestyret  
 
Møtetid: 14.09.2022 kl. 18.00 – 22.20 
Sted: Ås kulturhus, store sal 

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33. 

  
Møtende medlemmer:  

Ola Nordal (Ap), Emilie Efe Åm (Ap), Edvin Søvik (Ap), Else Jorunn Vestby (Ap), 
Jørgen Holck Johannessen (Ap), Sølvi Buran (Ap), Bengt Nøst-Klemmetsen (H), 
Hilde Kristin Marås (Uavh), Zara Berg (H), Stein Ekhaugen (H), Ole Fredrik 

Nordby (H), Odd Vangen (Sp), Annett Hegén Michelsen (Sp), Svend Trygve 
Kvarme (Sp), Gisle Bjørneby (Sp), Martin Løken (MDG), Tor Malnes Grobstok* 

(MDG), Ulrika Jansson (MDG), Kjetil Barfelt (FrP), Gro Haug (FrP), Anne Whyte 
(FrP), Kristine Lien Skog (SV), Knut Merox Iversen (SV), Tuva Todnem Lund 
(SV), Olav Fjeld Kraugerud (V), Paul Bolus Johansen (KrF) 

 
Møtende varamedlemmer: 

Martin Østtveit-Moe (Ap), Hilde Johansen Khayre (Ap), Kristin Ohnstad (Ap), 
Anders Often (MDG), Jorunn Nakken (V), Morten Anker (R), Helga Jønland* 
(MDG) 

 
Forfall:  

Ina Libak (Ap), Anne Odenmarck (Ap), Gro Lundgård (Ap), Eva Helene Nagelhus 
(MDG), Maria-Therese Jensen (V), Alexander Ruhs Nilsson (R) 
 

Fra administrasjonene møtte: 
Kommunedirektør Tom-Arne Tørfoss, rådgiver Lene H. Lilleheier – 

møtesekretær, kommunalsjef Tove Kreppen Jørgensen, kommunalsjef Per 
Korsvik. 
 

Diverse merknader/til dagsorden: 
Ordførers forslag om 3 minutter taletid ble enstemmig vedtatt. 

Ordførers forslag om å utsette sak 81/22 ble enstemmig vedtatt.  
Stein Ekhaugen (H) tiltrådte møtet kl. 18.15 før votering i sak 66/22. 
*Tor Malnes Grobstok (MDG) fratrådte som inhabil i sak 73/22, Helga Jønland 

(MDG) tiltrådte. 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 66-73, 76-77, 82-85 og 74.  

Sakene 75, 77-81 og 86 ble utsatt. 
Vedtakets punkt nr 5 i sak 70/22 er oppdatert 19.09.2022 til: 
«Fartshumper i Ås kommune merkes slik at de blir mer synlige for trafikantene.» 

 
Møteprotokoll godkjent 16.09.2022 / 19.09.2022. 

 
 

Ola Nordal        Martin Løken 
Ordfører        varaordfører 
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Saksliste 

 Side 

Spørsmål fra medlemmene 

Referatsaker 

Saker til behandling 

66/22 22/00203-11 Forvaltningsrevisjonsrapport - Tjenestekvalitet i 

institusjoner i Ås kommune 

4 

67/22 22/00203-12 Forvaltningsrevisjonsrapport - Arbeidsmiljø på 
sykehjem og i boliger voksne i Ås kommune 

6 

68/22 14/03460-
102 

Økt låneramme - Nordre Follo renseanlegg IKS 8 

69/22 21/03118-1 Pris for lading ved offentlige ladestasjoner 8 

70/22 22/00617-16 Tiltaksplan for sykling, gange og trafikksikkerhet 
2023-2026 

9 

71/22 22/02241-2 Rullering av tiltaksplan idrett, nærmiljø og 
friluftsliv 

15 

72/22 14/02222-
384 

R-287 - Områdereguleringsplan for Ås 
sentralområde - Klage på vedtak 

19 

73/22 18/01394-80 R-321 Detaljreguleringsplan for Vollskogen - 
Førstegangsbehandling 

20 

74/22 21/03860-9 Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås 

kommune, Viken 

24 

75/22 19/03077-59 Politisk reglement - kap. 4 Kontrollutvalget 26 

76/22 19/03077-62 Revidert reglement for ungdomsrådet, eldrerådet 
og råd for personer med funksjonsnedsettelse 

28 

77/22 22/02467-1 Politisk møteplan 2023 29 

78/22 21/02380-7 Ny sak om Forskrift om adgang til jakt og fangst 
av bever og Forvaltningsmål for bever, Ås 

kommune, etter høring. 

29 

79/22 22/00126-12 Orientering om uttalelse fra Statens vegvesen ifm 
interpellasjon fra Kommunestyret 9. februar 2022 

30 
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vedrørende nye E18 Retvet-Vinterbro 

80/22 20/02761-6 Årsrapportering Startlån 2021 og oppdatering av 

retningslinjer for behandling av søknad om 
startlån 

30 

81/22 16/00217-9 Solfallsveien spesialboliger. Revidert sluttrapport 32 

82/22 22/02464-2 Uttreden av kommunale verv - Torill Horgen (FrP) 
- nyvalg av kontrollutvalg 

33 

83/22 22/02423-1 Nyvalg av hovedutvalg for næring og miljø (HNM) 34 

84/22 22/02474-1 Nyvalg av hovedutvalg for oppvekst og kultur 
(HOK) 

35 

85/22 22/01721-4 Uttreden av kommunale verv - Marianne Frid 
Nordby (H) - nyvalg 

36 

86/22 20/03058-18 Gnr 113 bnr 88 - Askehaugveien 58 - Salg - 
Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 første 
ledd 

37 

    

 

_____________________________________________________________ 

 

Spørsmål fra medlemmene  

Spørsmål fra Jørgen Holck Johannessen (Ap) og ordførers svar 14.09.2022, jf. 
dok.22/00050-16 følger vedlagt protokollen.  

 
 

 
Referatsaker  
 

5/22 Kommuneplanen vedtatt 15.06.2022 er offentliggjort 

 
Referatsaken tas til orientering.   
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Saker til behandling  

K-66/22 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Tjenestekvalitet i 
institusjoner i Ås kommune 
 
Kontrollutvalgets innstilling 16.08.2022: 
 

1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Tjenestekvalitet i 
institusjoner i Ås kommune, og ber kommunedirektør iverksette følgende: 

  
Generelt: 
• Kommunen må sikre at alle ansatte har kjennskap til hvordan de skal 

registrere avvik og at dette gjøres, og at dette brukes inn i kvalitetsforbedring 
ved alle enheter 

• Kommunen skal se på om alle ansatte er kjent med og bruker plattformene 
for intern kommunikasjon 

• Kommunen skal vurdere om de har tilstrekkelig oversikt over nåværende og 

fremtidig kompetansebehov ved enhetene, og sette kompetanseutvikling i 
system i henhold til dette 

• Kommunen skal vurdere om det er behov for tiltak knyttet til språk, forståelse 
og kommunikasjon internt og eksternt 

 

Enhet boliger voksne: 
• Kommunen må sikre at det er tilstrekkelig fagkompetanse ved alle avdelinger, 

slik at oppgaver kan gjennomføres i tråd med lov og forskrift 
• Kommunen må vurdere om alle avdelinger har tilstrekkelige med 

lederressurser for å kunne gjennomføre tilstrekkelig oppfølging og utvikling 
• Kommunen må sikre at det er etterlevelse av de krav som er bestemt rundt 

medikamenthåndtering, dokumentasjon og brukermedvirkning 

• Kommunen må sikre at tiltaksplaner for alle beboere er evaluert og 
oppdaterte 

 
2. Kommunestyret ber kommunedirektør gi en skriftlig tilbakemelding til 

kontrollutvalget om oppfølging av revisjonens anbefalinger innen 6 måneder. 

 
 

Kommunestyrets behandling 14.09.2022: 
Stein Ekhaugen (H) tiltrådte møtet før votering i denne saken. 
 

Kontrollutvalgets leder Sverre Strand Teigen (H) holdt en felles innledning for 
sakene 66/22 og 67/22.  

 
Zara Berg (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Rapporten sendes til aktuelle råd og utvalg for uttalelse før endelig 

behandling i kommunestyret. 
 

Morten Anker (R) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Kommunestyret skal jevnlig oppdateres om arbeidsmiljø på sykehjem og 
boliger for voksne fram til man ser en markant bedring. 
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Votering: 
 Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 Rs tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 Hs tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.  

 

Kommunestyrets vedtak 14.09.2022: 
  

 
1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Tjenestekvalitet i 

institusjoner i Ås kommune, og ber kommunedirektør iverksette følgende: 

  
Generelt: 

• Kommunen må sikre at alle ansatte har kjennskap til hvordan de skal 
registrere avvik og at dette gjøres, og at dette brukes inn i kvalitetsforbedring 

ved alle enheter 
• Kommunen skal se på om alle ansatte er kjent med og bruker plattformene 

for intern kommunikasjon 

• Kommunen skal vurdere om de har tilstrekkelig oversikt over nåværende og 
fremtidig kompetansebehov ved enhetene, og sette kompetanseutvikling i 

system i henhold til dette 
• Kommunen skal vurdere om det er behov for tiltak knyttet til språk, forståelse 

og kommunikasjon internt og eksternt 

 
Enhet boliger voksne: 

• Kommunen må sikre at det er tilstrekkelig fagkompetanse ved alle avdelinger, 
slik at oppgaver kan gjennomføres i tråd med lov og forskrift 

• Kommunen må vurdere om alle avdelinger har tilstrekkelige med 

lederressurser for å kunne gjennomføre tilstrekkelig oppfølging og utvikling 
• Kommunen må sikre at det er etterlevelse av de krav som er bestemt rundt 

medikamenthåndtering, dokumentasjon og brukermedvirkning 
• Kommunen må sikre at tiltaksplaner for alle beboere er evaluert og 

oppdaterte 

 
2. Kommunestyret ber kommunedirektør gi en skriftlig tilbakemelding til 

kontrollutvalget om oppfølging av revisjonens anbefalinger innen 6 måneder. 
 
3. Rapporten sendes til aktuelle råd og utvalg for uttalelse før endelig 

behandling i kommunestyret. 
 

4. Kommunestyret skal jevnlig oppdateres om arbeidsmiljø på sykehjem og 
boliger for voksne fram til man ser en markant bedring. 
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K-67/22 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Arbeidsmiljø på sykehjem 
og i boliger voksne i Ås kommune 
 

Kontrollutvalgets innstilling 16.08.2022: 
 
1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Arbeidsmiljø på 

sykehjem og i boliger voksne i Ås kommune, og ber kommunedirektør 
iverksette følgende: 

 
Generelt: 
• Kommunen skal jobbe for å gjenskape tillit til arbeidsgiver etter uroligheter i 

forbindelse med omorganisering, og styrke enhetenes i deres strategiske 
arbeid med å skape et stabilt arbeidsmiljø. 

• Kommunen skal sikre at ansatte ikke står i uheldige fysiske og psykiske 
belastninger i jobb, herunder et stort arbeidspress og manglende oppfølging. 

• Kommunen skal sikre at ansatte ikke utsettes for vold, trusler, trakassering 

og annen utilbørlig opptreden. 
• Kommunen skal forsikre seg om at det er et systematisert 

medbestemmelsesarbeid i alle enheter. 
• Kommunen skal sikre at rutiner knyttet til sykefraværsoppfølging etterleves, 

herunder individuell oppfølgingsplan, dialogmøter og jevnlig kontakt mellom 

leder og ansatt. 
• Kommunen skal gjennomgå egne rutiner for gjennomføring av 

medarbeidersamtaler og kartlegge hvorfor dette i liten grad gjennomføres i 
enhetene. 

• Kommunen skal sikre at arbeid med medarbeiderundersøkelse/10-
faktorundersøkelsen følges opp. 

 

Enhet boliger voksne: 
• Kommunen skal kartlegge at vernerunder gjennomføres og følges opp i enhet 

boliger voksne. 
• Kommunen skal sikre at det gjennomføres risikovurderinger av 

arbeidsmiljøfaktorer i enhet boliger voksne. 

• Kommunen skal diskutere bruk av deltid med tillitsvalgte i enhet boliger 
voksne 

 
2. Kommunestyret ber kommunedirektør gi en tilbakemelding til kontrollutvalget 

om oppfølgingen av revisjonens anbefalinger innen 6 måneder.  

 
Kommunestyrets behandling 14.09.2022: 

Kontrollutvalgets leder Sverre Strand Teigen (H) innledet under sak 66/22. 
 
Morten Anker (R) fremmet følgende tilleggsforslag: 

1. Kommunedirektøren legger fram et alternativ til handlingsplanen som  
    styrker grunnbemanninga i sykehjem og boliger for voksne. 

2. Kommunestyret skal oppdateres jevnlig om tjenestekvalitet på 
    sykehjem og boliger fram til det er en markant bedring. 
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Sverre Strand Teigen (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Rapporten sendes til aktuelle råd og utvalg for uttalelse før endelig 

behandling i kommunestyret. 
 

Votering: 

 Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 Rs forslag pkt 1 ble nedstemt 17-16 (4Sp, 4MDG, 3FrP, 3SV, 1R, 1KrF). 

 Rs forslag pkt 2 ble enstemmig vedtatt.  
 Hs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 14.09.2022: 
 

1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Arbeidsmiljø på 
sykehjem og i boliger voksne i Ås kommune, og ber kommunedirektør 

iverksette følgende: 
 

Generelt: 
• Kommunen skal jobbe for å gjenskape tillit til arbeidsgiver etter uroligheter i 

forbindelse med omorganisering, og styrke enhetenes i deres strategiske 
arbeid med å skape et stabilt arbeidsmiljø. 

• Kommunen skal sikre at ansatte ikke står i uheldige fysiske og psykiske 
belastninger i jobb, herunder et stort arbeidspress og manglende oppfølging. 

• Kommunen skal sikre at ansatte ikke utsettes for vold, trusler, trakassering 

og annen utilbørlig opptreden. 
• Kommunen skal forsikre seg om at det er et systematisert 

medbestemmelsesarbeid i alle enheter. 
• Kommunen skal sikre at rutiner knyttet til sykefraværsoppfølging etterleves, 

herunder individuell oppfølgingsplan, dialogmøter og jevnlig kontakt mellom 

leder og ansatt. 
• Kommunen skal gjennomgå egne rutiner for gjennomføring av 

medarbeidersamtaler og kartlegge hvorfor dette i liten grad gjennomføres i 
enhetene. 

• Kommunen skal sikre at arbeid med medarbeiderundersøkelse/10-

faktorundersøkelsen følges opp. 
 

Enhet boliger voksne: 

• Kommunen skal kartlegge at vernerunder gjennomføres og følges opp i enhet 
boliger voksne. 

• Kommunen skal sikre at det gjennomføres risikovurderinger av 

arbeidsmiljøfaktorer i enhet boliger voksne. 
• Kommunen skal diskutere bruk av deltid med tillitsvalgte i enhet boliger 

voksne 
 

2. Kommunestyret ber kommunedirektør gi en tilbakemelding til kontrollutvalget 

om oppfølgingen av revisjonens anbefalinger innen 6 måneder.  
 

3. Rapporten sendes til aktuelle råd og utvalg for uttalelse før endelig  
behandling i kommunestyret. 

 

4. Kommunestyret skal oppdateres jevnlig om tjenestekvalitet på sykehjem og 
    boliger fram til det er en markant bedring. 
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K-68/22 
Økt låneramme - Nordre Follo renseanlegg IKS 
 
Formannskapets innstilling 31.08.2022: 

Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 

Kommunestyrets behandling 14.09.2022 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 14.09.2022: 

Selskapsavtale for Nordre Follo renseanlegg IKS, punkt 11.1 vedrørende 
låneramme endres slik at lånerammen settes til 500 mill. kroner. 

 

 
 

 
 

K-69/22 
Pris for lading ved offentlige ladestasjoner 
 
Formannskapets innstilling 31.08.2022: 

Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 

Kommunestyrets behandling 14.09.2022: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 14.09.2022: 
1. Det innføres betaling for offentlige ladestasjoner eid av Ås kommune. 

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere prisnivået fremover basert på 
utviklingen i strømprisen og den samlede økonomien knyttet til 

ladestasjonene. 
3. Plassene skal skiltes med «Ladbar motorvogn under lading» og maksimalt 4 

timer lading hele døgnet. P-skive eller digital løsning skal benyttes for å 

kunne håndheve den maksimale ladetiden.  
4. Ordningen skal prises slik at den ikke går med underskudd for kommunen.  
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K-70/22 
Tiltaksplan for sykling, gange og trafikksikkerhet 2023-
2026 
 

Formannskapets innstilling 08.09.2022: 
Del 1, jf. HTP´s innstilling: 
 

1.  Tiltaksplan for sykling, gange og trafikksikkerhet 2023-2026 vedtas med  
   følgende endringer: 

  
a. Nytt pkt i vedlegg C - Investeringstiltak på fylkesvei: (prioritet 3): Utvikle 

Kirkeveien (fv 1385) som miljøgate fra avkjøring mot Ås kirke til 

Meierikrysset. Høgskoleveien mellom Kirkeveien og Samfunnsveien 
vurderes endret til gågate med kjøring til eiendommene tillatt. 

Fotgjengerfelt over Kirkeveien kan da flyttes/utvides slik at denne går rett 
over Kirkeveien mellom sti fra Svanedammen/Vitenparken og 
Høgskoleveien i øst. 

b. Nytt H2: Informere eiere langs offentlige veiere om regler for vegetasjon 
og installasjoner i frisiktssoner og på arealer regulert til veg. 

c. Nytt H4: Ta initiativ til et regionalt sykkelkart for hele Follo med fokus på 
anbefalte sykkelruter for opplevelser, overnatting og rekreasjon. Tiltaket 

skal søke ekstern finansiering. 

d. Nytt punkt til 5.3 Mindre investeringstiltak, drift og planlegging (prioritet 
4): Etablere tekniske løsninger for eventuell tidlig slukking og andre 

ordninger med hensyn på energisparing på kommunale trafikkareal, 
lysløyper og anlegg. 

e. Legge inn busslomme/gangområde på sørsiden av Askehaugveien ved 
Nordby kirke som nytt tiltak på fylkesvei. 

 
f. Under tiltak 12 på «mindre tiltak fylkesvei» legges til: «bedre 

trafikksikkerheten på østsiden av Hogstvetveien mellom Grunnfjellsveien 
og busstopp på samme side, f.eks ved å anlegge gangvei.» 

 

g. 5.1.3 Fysiske tiltak – Ås sør  
Nytt tiltak S15 - med prioritet 11:  

Skilting av Søråsveien med formål å unngå gjennomkjøring av vogntog og 
tungtransport. 

 

h. 5.1.3 Fysiske tiltak – Ås sør 
Nytt tiltak S16 - med prioritet 6: 

Det innføres forbud mot gateparkering i Nylenda fra krysset Drottveien og 
langs hele Rustad skole til der veien bøyer mot nord. Sees i sammenheng 

med tiltak S3 Hjertesone Rustad skole. 
 

i. 5.1.4 Fysiske tiltak – Ås nord - Tabell 6:  

Tiltak N1 Nebbaveien:  
Ny gang-sykkelvei eller fortau med nødvendig belysning vurderes 
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forlenget ned Kjøyabakken, eventuelt oppgradereveistandarden fra 
Vårveien og ned Kjøyabakken. 

 
j. 5.1.4 Fysiske tiltak – Ås nord - Tabell 6:  

Tiltak N2 Breivollveien: 

For å bedre trafikkavviklingen og sikkerheten for gående og syklende i 
krysset Nessetveien/Breivollveien og på plassen mellom Nessetveien 75 

(båtutstyrsbutikken) og Nessetveien 81 (kiosken), gjøres følgende tiltak:  
Det innføres enveiskjøring i Breivollveien fra nordre avkjøring fra 
Nessetveien og sydover, til og med Nessetveien 75 (båtutstyrsbutikken). 

Det tillates kun utkjøring til høyre og sydover på Nessetveien fra 
Breivollveien. 

 
 k.  Vedlegg C - Investeringstiltak på fylkesvei 

A. Nytt tiltak Fv72 - med prioritet 6:  
Ny gang-sykkelvei eller fortau med nødvendig belysning, og tilstrekkelig 
antall bussholdeplasser i Sundbyveien fra krysset ved Kongeveien (Melby) 

og til Sundbyveien 101. For å spare dyrket mark bør det vurderes om 
eksisterende veibane kan deles opp i gang-/sykkelvei og bilvei med 

møteplasser. Tiltaket må sees i sammenheng med økt trafikkbelastning 
som følge av bygging av ny 4-felts E18 mellom Retvet og Vinterbro. 

 

l. Vedlegg C - Investeringstiltak på fylkesvei 
Tiltak Fv63 - med prioritet 5:  

Ny gang-sykkelvei eller fortau med nødvendig belysning og tilstrekkelig 
antall bussholdeplasser i Kongeveien fra krysset Sundbyveien og til 
Kongeveien 113. For å spare dyrket mark bør det vurderes om 

eksisterende veibane kan deles opp i gang-/sykkelvei og bilvei med 
møteplasser. Tiltaket må sees i sammenheng med økt trafikkbelastning 

som følge av bygging av ny 4-felts E18 mellom Retvet og Vinterbro. 
 

m. Vedlegg C - Investeringstiltak på fylkesvei 

 Nytt tiltak N12 - med prioritet 5:  
Det etablereres fotgjengerovergang over Askehaugveien ved Sportsveien/ 

Skolehusveien og ved innkjøringen til Nordby barnehage, med 
fartsreduserende tiltak som sikrer at disse overgangene ikke skaper falsk 
trygghet. Tiltaket må sees i sammenheng med økt trafikkbelastning som 

følge av bygging av ny 4-felts E18 mellom Retvet og Vinterbro, samt tiltak 
nr N4 Hjertesone Nordby skole. 

 
n. Trafikksikkerhetstiltak på Gamle Mossevei fra Ringnes til Oslo grense 
    vurderes.    

  
o. Mindre tiltak på fylkesvei - tiltak nr Fv35 endres til:  

Redusert fartsgrense Kongsveien: Kirkeveien - Egget. 
 
p. Nytt tiltak under 5.3. Trafikksikkerhet for gående og syklende skal ivaretas  

i anleggsfasen for større byggeprosjekter. 
 

q. Koble de tre tiltakene som møtes på «gullsmedhjørnet» (F3, F4 og F5) på  
en måte som prioriterer gående og syklende. 
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r. Bedre skilting av sykkelvei via rampe fra perrong 1, samt tydelig varsling 
av kryssende trafikk. 

 
t. Utvide tiltak N8 (krysset Sjøskogenvn/Nordskogenvn) til også å vurdere 

fortau langs Nordskogenveien. 

 
u. Flytte H10 (pust-i-bakken-benker) opp til prioritet 5. 

 
v. Hjertesoner: Der dropsone foreslås nærmere enn 250 m fra skole, skal 
    forslaget behandles politisk. 

 
Del 2, jf. HNM´s innstilling: 

a) Tiltak D7 (veileder for sykkelparkering ved nybygg) gis prioritet nr. 1 
under «mindre investeringstiltak».  

b) Tabell 3; Stryke S7, lys Søråsveien 
d) Kommunedirektøren bes om å legge frem et estimat for de totale 

kostnadene ved å opparbeide kvalitetssikrede sykkelparkeringer ved alle 

kommunale funksjonsbygg og arbeidsplasser i forbindelse med 
budsjettprosessen i 2023. 

f) Prioritet 16 (D16) gis prioritet 2 (D2). Tillegg D16. Det bes om en sak i 
2023 på tiltak i om lag 10 gater, der innføring av enveiskjøring/blindvei 
kan gi trafikkregulerende effekt. Prioriterte gater er Langbakken, 

Søråsveien og Solfallsveien i Ås sør.  
h) Nytt punkt F6: God skilting for visuell sammenkobling av tiltak F3, F4 og 

F5. Inkl. bedre merking av undergangen, også for de som kommer ved 
søndre nedramping.  

1. Finansiering av tiltak i tiltaksplanen avklares i forbindelse med kommunens 

handlingsprogram for 2023-2026 og budsjett 2023. 
 

Del 3, tilleggsforslag: 
 
(jf. MDG´s pkt. 2)  

Ved trafikksikkerhetskampanjer skal det tas hensyn til mengden avfall som 
genereres. Kortlivede elektroniske produkter skal unngås. 

 
(jf. FrP´s pkt. 3)  
Nytt pkt 3. Alle nummer på fylkesveier oppdateres, de fleste har nå firesifret 

nummer. 
 

Kommunestyrets behandling 14.09.2022: 
Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet fellesforslag fra H, MDG, SV og V: 

Formannskapets innstilling punkt 1 n endres til: 

Tiltak Fv39 Gamle Mossevei: Gamle Mossevei fra Vinterbro/Ringnes til Oslo 
gjøres til gang-/sykkelvei hvor kjøring til eiendommene tillates. 

 
Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet fellesforslag fra MDG og V: 

Nytt tiltak S16 med prioritet 12:  

Vurdere ytterligere tiltak for økt trafikksikkerhet på Søråsveien over 
Prærien, herunder mulighet for prøveprosjekt med midlertidig stenging av 

veien for gjennomkjøring med bil. 
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Odd Vangen (Sp) fremmet følgende forslag: 
Kommunestyret ber hovedutvalgene HNM og HTP å vise forsiktighet med å 

foreslå trafikkregulerende tiltak for vedtak før det er foretatt 
konsekvensutredning av foreslåtte tiltak på trafikksikkerhet og 
trafikkavvikling. 

 
Anne Whyte (FrP) fremmet følgende forslag: 

Fartshumper i Ås kommune merkes slik at de blir mer synlige for 
trafikantene. 

 

Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 
 1. Formannskapets innstilling punkt 1 j erstattes med: 

    For å bedre trafikkavviklingen og sikkerheten for gående og syklende i     
    krysset Nessetveien/Breivollveien og på plassen mellom Nessetveien 75      

    (båtutstyrsbutikken) og Nessetveien 81 (kiosken), gjøres følgende    
    tiltak: De 4-5 P-plassene på innsiden av busstoppet fjernes slik at det     
    blir 2 kjørefelt. Veibanen oppmerkes. 

 
2. Punktet om belysning av Søråsveien tas inn igjen i planen. 

 
Edvin Søvik (Ap) fremmet fellesforslag fra Ap og Sp: 

Formannskapets innstilling punkt 2 f endres til: 

Det bes om en sak i 2023 der det vurderes trafikkregulerende tiltak som 
enveiskjøring/blindvei, parkering forbudt etc., for å bedre trafikksikkerhet 

og trafikkavvikling i Ås sentralområde. 
 
Votering: 

 Sps forslag ble nedstemt 21-12 (3H-Ekhaugen, Nordby, Teigen, 1Uavh, 
4Sp, 3FrP). 

 Frps forslag om fartsdumper ble vedtatt 19-14 (9Ap, 3SV, 1V-Kraugerud, 
1R). 

 Frps forslag nr 1 ble nedstemt 18-15 (1Uavh, 4Sp, 3FrP, 3SV, 2V, 1R, 

1KrF). 
 FrPs forslag nr 2 ble nedstemt 27-6 (1H-Nordby, 1Uavh, 3FrP, 1KrF). 

 Fellesforslaget fra MDG og V ble nedstemt 24-9 (4MDG, 3SV, 2V). 
 Fellesforslaget fra H, MDG, SV og V ble nedstemt 20-13 (3H- Berg, Nøst-

Klemmetsen, Ekhaugen, 4MDG, 3SV, 2V, 1R). 

 Fellesforslaget fra Ap og Sp ble vedtatt 26-7 (4MDG, 3SV). 
 Formannskapets innstilling forøvrig ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 14.09.2022: 
 

1.  Tiltaksplan for sykling, gange og trafikksikkerhet 2023-2026 vedtas med  
   følgende endringer: 

  
a. Nytt pkt i vedlegg C - Investeringstiltak på fylkesvei: (prioritet 3): Utvikle 

Kirkeveien (fv 1385) som miljøgate fra avkjøring mot Ås kirke til 

Meierikrysset. Høgskoleveien mellom Kirkeveien og Samfunnsveien 
vurderes endret til gågate med kjøring til eiendommene tillatt. 

Fotgjengerfelt over Kirkeveien kan da flyttes/utvides slik at denne går rett 
over Kirkeveien mellom sti fra Svanedammen/Vitenparken og 

Høgskoleveien i øst. 
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b. Nytt H2: Informere eiere langs offentlige veiere om regler for vegetasjon 
og installasjoner i frisiktssoner og på arealer regulert til veg. 

c. Nytt H4: Ta initiativ til et regionalt sykkelkart for hele Follo med fokus på 

anbefalte sykkelruter for opplevelser, overnatting og rekreasjon. Tiltaket 
skal søke ekstern finansiering. 

d. Nytt punkt til 5.3 Mindre investeringstiltak, drift og planlegging (prioritet 

4): Etablere tekniske løsninger for eventuell tidlig slukking og andre 
ordninger med hensyn på energisparing på kommunale trafikkareal, 
lysløyper og anlegg. 

e. Legge inn busslomme/gangområde på sørsiden av Askehaugveien ved 

Nordby kirke som nytt tiltak på fylkesvei. 
 

f. Under tiltak 12 på «mindre tiltak fylkesvei» legges til: «bedre 
trafikksikkerheten på østsiden av Hogstvetveien mellom Grunnfjellsveien 
og busstopp på samme side, f.eks ved å anlegge gangvei.» 

 
g. 5.1.3 Fysiske tiltak – Ås sør  

Nytt tiltak S15 - med prioritet 11:  
Skilting av Søråsveien med formål å unngå gjennomkjøring av vogntog og 
tungtransport. 

 
h. 5.1.3 Fysiske tiltak – Ås sør 

Nytt tiltak S16 - med prioritet 6: 
Det innføres forbud mot gateparkering i Nylenda fra krysset Drottveien og 
langs hele Rustad skole til der veien bøyer mot nord. Sees i sammenheng 

med tiltak S3 Hjertesone Rustad skole. 
 

i. 5.1.4 Fysiske tiltak – Ås nord - Tabell 6:  
Tiltak N1 Nebbaveien:  
Ny gang-sykkelvei eller fortau med nødvendig belysning vurderes 

forlenget ned Kjøyabakken, eventuelt oppgradereveistandarden fra 
Vårveien og ned Kjøyabakken. 

 
j. 5.1.4 Fysiske tiltak – Ås nord - Tabell 6:  

Tiltak N2 Breivollveien: 

For å bedre trafikkavviklingen og sikkerheten for gående og syklende i 
krysset Nessetveien/Breivollveien og på plassen mellom Nessetveien 75 

(båtutstyrsbutikken) og Nessetveien 81 (kiosken), gjøres følgende tiltak:  
Det innføres enveiskjøring i Breivollveien fra nordre avkjøring fra 
Nessetveien og sydover, til og med Nessetveien 75 (båtutstyrsbutikken). 

Det tillates kun utkjøring til høyre og sydover på Nessetveien fra 
Breivollveien. 

 
 k.  Vedlegg C - Investeringstiltak på fylkesvei 

A. Nytt tiltak Fv72 - med prioritet 6:  
Ny gang-sykkelvei eller fortau med nødvendig belysning, og tilstrekkelig 
antall bussholdeplasser i Sundbyveien fra krysset ved Kongeveien (Melby) 

og til Sundbyveien 101. For å spare dyrket mark bør det vurderes om 
eksisterende veibane kan deles opp i gang-/sykkelvei og bilvei med 
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møteplasser. Tiltaket må sees i sammenheng med økt trafikkbelastning 
som følge av bygging av ny 4-felts E18 mellom Retvet og Vinterbro. 

 
l. Vedlegg C - Investeringstiltak på fylkesvei 

Tiltak Fv63 - med prioritet 5:  

Ny gang-sykkelvei eller fortau med nødvendig belysning og tilstrekkelig 
antall bussholdeplasser i Kongeveien fra krysset Sundbyveien og til 

Kongeveien 113. For å spare dyrket mark bør det vurderes om 
eksisterende veibane kan deles opp i gang-/sykkelvei og bilvei med 
møteplasser. Tiltaket må sees i sammenheng med økt trafikkbelastning 

som følge av bygging av ny 4-felts E18 mellom Retvet og Vinterbro. 
 

m. Vedlegg C - Investeringstiltak på fylkesvei 
 Nytt tiltak N12 - med prioritet 5:  

Det etablereres fotgjengerovergang over Askehaugveien ved Sportsveien/ 
Skolehusveien og ved innkjøringen til Nordby barnehage, med 
fartsreduserende tiltak som sikrer at disse overgangene ikke skaper falsk 

trygghet. Tiltaket må sees i sammenheng med økt trafikkbelastning som 
følge av bygging av ny 4-felts E18 mellom Retvet og Vinterbro, samt tiltak 

nr N4 Hjertesone Nordby skole. 
 
n. Trafikksikkerhetstiltak på Gamle Mossevei fra Ringnes til Oslo grense 

    vurderes.    
  

o. Mindre tiltak på fylkesvei - tiltak nr Fv35 endres til:  
Redusert fartsgrense Kongsveien: Kirkeveien - Egget. 

 

p. Nytt tiltak under 5.3. Trafikksikkerhet for gående og syklende skal ivaretas  
i anleggsfasen for større byggeprosjekter. 

 
q. Koble de tre tiltakene som møtes på «gullsmedhjørnet» (F3, F4 og F5) på  

en måte som prioriterer gående og syklende. 

 
r. Bedre skilting av sykkelvei via rampe fra perrong 1, samt tydelig varsling 

av kryssende trafikk. 
 
s. Utvide tiltak N8 (krysset Sjøskogenvn/Nordskogenvn) til også å vurdere 

fortau langs Nordskogenveien. 
 

t. Flytte H10 (pust-i-bakken-benker) opp til prioritet 5. 
 
u. Hjertesoner: Der dropsone foreslås nærmere enn 250 m fra skole, skal 

    forslaget behandles politisk. 
 

v. Tiltak D7 (veileder for sykkelparkering ved nybygg) gis prioritet nr. 1 under  
«mindre investeringstiltak».  
 

w. Tabell 3; Stryke S7, lys Søråsveien 
 

x. Kommunedirektøren bes om å legge frem et estimat for de totale 
kostnadene ved å opparbeide kvalitetssikrede sykkelparkeringer ved alle 
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kommunale funksjonsbygg og arbeidsplasser i forbindelse med 
budsjettprosessen i 2023. 

 
y.  Prioritet 16 (D16) gis prioritet 2 (D2). Tillegg D16.  

Det bes om en sak i 2023 der det vurderes trafikkregulerende tiltak som 

enveiskjøring/blindvei, parkering forbudt etc., for å bedre trafikksikkerhet 
og trafikkavvikling i Ås sentralområde. 

 
z. Nytt punkt F6: God skilting for visuell sammenkobling av tiltak F3, F4 og  

F5. Inkl. bedre merking av undergangen, også for de som kommer ved 

søndre nedramping.  
 

2. Finansiering av tiltak i tiltaksplanen avklares i forbindelse med kommunens 
handlingsprogram for 2023-2026 og budsjett 2023. 

 
3. Alle nummer på fylkesveier oppdateres, de fleste har nå firesifret nummer. 
 

4. Ved trafikksikkerhetskampanjer skal det tas hensyn til mengden avfall som  
    genereres. Kortlivede elektroniske produkter skal unngås. 

 
5. Fartshumper i Ås kommune merkes slik at de blir mer synlige for trafikantene. 
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K-71/22 
Rullering av tiltaksplan idrett, nærmiljø og friluftsliv 
 

Formannskapets innstilling 08.09.2022: 
1. Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2023-2024 vedtas med følgende 

endringer: 

a. All lyssetting av nærmiljøanlegg skal være godt skjermet, gjerne lavt 
plassert, og med gode av/på/dimme funksjoner slik at lysforurensning 

begrenses. 
b. Ved ønske om rydding og oppgradering av kommunens skogholt i 

boligområder og ved skoler skal naturen på stedet ivaretas, både store 
trær og busker og kratt som er verdifulle for barn og unge og for biologisk 
mangfold, og eventuelle slike tiltak skal derfor vurderes av kommune-

direktør. 
c. Fjerne punkt 15 - Belysning Grønnsletta (tabell 2) 

 
2. Kommunedirektør lager oversikt av geografisk fordeling av midlene i planen 

til neste rullering. 

3. Kommunedirektør lager oversikt over hvilke tidligere tiltak som ikke er med 
videre.  
 

4. Finansiering av tiltak i tiltaksplanen avklares i forbindelse med kommunens 
handlingsprogram for 2023-26 og budsjett 2023. 

 

5. Tiltaksplanen vil fra 2024 utgjøre tiltaksdelen i ny kommunedelplan for idrett, 

nærmiljø og friluftsliv. 
 
Fra HOKs innstilling ble følgende tiltrådt: 

1. Innen neste rullering inviteres til fellesmøte med aktørene og rådene som 
omfattes av tiltaksplanen, slik at rulleringen i bedre grad tilpasses brukeren. 

 
Det legges inn et eget avsnitt i planen som omhandler behandling av store 
saker som f.eks. svømmehall. 

 
Lysløypa nord i bygda prioriteres høyt på listen, da den har ventet i flere år. 

Tiltaket er falt ut. 
 

Fra Eldrerådets uttalelse ble følgende tiltrådt: 
Hvilebenker savnes mellom blant annet sentrum og Sentralkrysset, og også 
fra Essostasjonen langs jernbanen til broen over jernbanen. 

 
FrP´s forslag tiltrådt: 

Nytt punkt i tabell 2. Pri 5 
Nordby Skatepark. Bedre belysning i skolegården. 

 

MDG´s forslag tiltrådt: 
Kunstgressbaner godkjennes kun under forutsetning av at banene driftes 

utslippsfritt - eller tilnærmet utslippsfritt. Inntil dette er avklart vil 
finansiering av kunstgressbaner settes på vent. 
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Kommunestyrets behandling 14.09.2022: 
Tor Malnes Grobstok (MDG) er varamedlem i styret i SiÅs og ba om 

habilitetsvurdering. Helga Jønland (MDG) tiltrådte som vara for Grobstok under 
kommunestyrets behandling av habilitetsspørsmålet.  
 

Kommunestyrets enstemmige vedtak:  
Tor Malnes Grobstok (MDG) er ikke inhabil etter forvaltningsloven § 6. 

 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Kommunedirektøren bes fremme en sak for å vurdere hvordan kommunen 

kan tilby gratis utlån av friluftsutstyr til kommunens innbyggere, herunder 
hvilke lokaler og driftsform som kan være mest egnet. 

 
Martin Løken (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag: 

En forutsetning for støtte til kunstgressbane er at dette etableres med 
miljøvennlige alternativer til gummigranulat (liktlydende med 
kommunestyrets enstemmige vedtak av 17.06.2020) 

 
Votering: 

 Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 MDGs tilleggsforslag ble vedtatt 24-9 (2H, 1Uavh, 3Sp, 3FrP). 
 SVs tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.  

 
Kommunestyrets vedtak 14.09.2022: 

1. Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2023-2024 vedtas med følgende 
endringer: 

a. All lyssetting av nærmiljøanlegg skal være godt skjermet, gjerne lavt 

plassert, og med gode av/på/dimme funksjoner slik at lysforurensning 
begrenses. 

b. Ved ønske om rydding og oppgradering av kommunens skogholt i 
boligområder og ved skoler skal naturen på stedet ivaretas, både store 
trær og busker og kratt som er verdifulle for barn og unge og for biologisk 

mangfold, og eventuelle slike tiltak skal derfor vurderes av kommune-
direktør. 

c. Fjerne punkt 15 - Belysning Grønnsletta (tabell 2) 
 d. Hvilebenker savnes mellom blant annet sentrum og Sentralkrysset, og  
         også fra Essostasjonen langs jernbanen til broen over jernbanen. 

e. Nytt punkt i tabell 2. Pri 5 
Nordby Skatepark. Bedre belysning i skolegården. 

 
f. Kunstgressbaner godkjennes kun under forutsetning av at banene driftes 

utslippsfritt - eller tilnærmet utslippsfritt. Inntil dette er avklart vil 

finansiering av kunstgressbaner settes på vent.? 
 

En forutsetning for støtte til kunstgressbane er at dette etableres med 
miljøvennlige alternativer til gummigranulat (liktlydende med 
kommunestyrets enstemmige vedtak av 17.06.2020) 

 
2. Kommunedirektør lager oversikt av geografisk fordeling av midlene i planen 

til neste rullering. 
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3. Kommunedirektør lager oversikt over hvilke tidligere tiltak som ikke er med 
videre.  
 

4. Finansiering av tiltak i tiltaksplanen avklares i forbindelse med kommunens 
handlingsprogram for 2023-26 og budsjett 2023. 

 

5. Tiltaksplanen vil fra 2024 utgjøre tiltaksdelen i ny kommunedelplan for idrett, 

nærmiljø og friluftsliv. 
 

6. Innen neste rullering inviteres til fellesmøte med aktørene og rådene som 

omfattes av tiltaksplanen, slik at rulleringen i bedre grad tilpasses brukeren. 
Det legges inn et eget avsnitt i planen som omhandler behandling av store 

saker som f.eks. svømmehall. 
Lysløypa nord i bygda prioriteres høyt på listen, da den har ventet i flere år. 
Tiltaket er falt ut. 

 
7. Kommunedirektøren bes fremme en sak for å vurdere hvordan kommunen 

kan tilby gratis utlån av friluftsutstyr til kommunens innbyggere, herunder 
hvilke lokaler og driftsform som kan være mest egnet. 
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K-72/22 
R-287 - Områdereguleringsplan for Ås sentralområde - 
Klage på vedtak 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 22.06.2022: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 

 
Kommunestyrets behandling 14.09.2022: 

Odd Vangen (Sp) fremmet kommunedirektørens innstilling: 
Ås kommunestyre har vurdert klagen i henhold til fvl. § 33. Kommunen 
finner at klagers anførsler utgjør momenter som medfører en annen 

vurdering av saken enn det som framkommer av vedtak datert 
24.11.2021.  

 
Kommunestyret finner at klagen delvis kan tas til følge, og at fortau langs 
fylkesvei 152 snevres inn til 4 meters bredde lenger mot vest enn i vedtatt 

plankart, tilsvarende forslag til nytt plankart datert 08.06.2022 og som 
vist i saksfremleggets figur 2. 

 
Votering: 

 Hovedutvalgets innstilling ble vedtatt 21-12 (4Sp, 4MDG, 3SV, 1KrF) ved 

alternativ votering mot Sps forslag. 
 

Kommunestyrets vedtak 14.09.2022: 
Klagen utgjør ikke nye momenter som ikke var kjent da kommunestyrets vedtak 

ble truffet. Klagen tas dermed ikke til følge. 
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K-73/22 
R-321 Detaljreguleringsplan for Vollskogen – 
Førstegangsbehandling  
 
Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 22.06.2022: (mindretallsanket) 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 

plan å legge ut til offentlig ettersyn forslag til detaljplan R-321 for Vollskogen 
som vist på kart datert 08.06.2022, planbestemmelser datert 08.06.2022 og 

planbeskrivelse datert 08.06.2022 
 
Planforslagets sendes aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 

uttalelse med følgende tillegg: 
 

1. For å sikre trygg flomvei ut av planområdet sørover innarbeides 
forpliktende tiltak i henhold til notat om bekkegjenåpning (vedlegg 9) i 
reguleringsbestemmelsene. 

2. Det skal vurderes nødvendighet av tiltak for gående og syklende langs 
Søråsveien. 

3. Beslag av dyrka og dyrkbar mark skal begrenses til maks 145 daa, 
inkludert nødvendige tilførselsveier, i tråd med avsatt areal i 
kommuneplan. Noen av delarealene som beholdes som grøntområder 

innenfor planområdet skal, i den grad området fortsatt kan defineres som 
LNF, ikke regnes med i beslaget. Gang- og sykkelvei regnes ikke med i 

beslaget. 
4. Krav til minste utomhusareal på hvert enkelt felt skal være i tråd med § 

14.3 "Minimumskrav til størrelse på uteoppholdsareal" i kommuneplanens 
planbestemmelser. Det vil si at alle felt hvor det etableres tomannsbolig 
skal minste uteoppholdsareal være 200 m2 (ikke 150m2) og for alle felt 

hvor det etableres kjedehus eller rekkehus skal minste uteoppholdsareal 
være 150 m2 (ikke 100m2). 

5.  Tabellene under punkt 2.6 Bolig antall i planbestemmelsene endres fra: 
«Felt Maks antall boenheter per felt  
BKS1 44  

BKS2 31  
BFS1 18  

BKS3 26  
BKS4 33  
BFS2 18  

BKS5 23  
BKS6 21  

BKS7 44  
BFS3 22» 
Til: 

«Felt Maks antall boenheter per felt  
BKS1 34  

BKS2 21  
BFS1 18  
BKS3 16  

BKS4 23  
BFS2 18  
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BKS5 13  
BKS6 11  

BKS7 34  
BFS3 12» 

6. HTP fastholder at beste løsning for skolevei til Brønnerud i vest er 

eksisterende kjerrevei. Denne må utformes på en måte som skåner de 
verdifulle trærne i området med tilhørende rotsone, og disse trærne skal 

gis egen hensynssone. SVVs ønske om sekundær atkomstvei i denne delen 
av planen imøtekommes ikke. 

 

Kommunestyrets behandling 14.09.2022: 
Tor Malnes Grobstok (MDG) fratrådte som inhabil etter enstemmig vedtak jf. 

forvaltningsloven § 6 annet ledd. Helga Jønland (MDG) tiltådte som vara.  
 

Edvin Søvik (Ap) fremmet fellesforslag fra Ap, SV, V og KrF: 
Planforslaget sendes aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte 
parter til uttalelse med følgende tillegg: 

 
HTPs innstilling med følgende endringer: 

 
3.  Punkt 3 strykes, og erstattes med: Samlet utbyggingsområde skal 

reduseres til 161 daa inkludert atkomstveier og gang- og 

sykkelveier, i tråd med avsatt areal i kommuneplanen.  Totalt 
beslag av dyrka mark skal være maks 13 daa, i tråd med 

kommuneplan. 
 
4.  Punkt 4 utgår (for at forslagsstiller skal få rom til å redusere totalt 

utbyggingsareal men opprettholde ambisjonen om 200 boliger.) 
 

7.  Til andregangs behandling skal kommunedirektør jobbe i dialog, 
med utbygger så langt det lar seg gjøre for: 

   

a. Å fjerne ringveisystemet, ved å gjøre ringveien om til en gang-  
    og sykkelvei i øst. 

b. Å regulere veier i planområdet til miljøgate, hvor  
   framkommelighet for gående og syklende er prioritert foran bil.  

c. Justere hovedadkomst med sikte på å redusere samlet   

   arealbeslag til vei. 
   d. Øke buffersonen mot øst, og vurdere omgjøring til LNF.  

 
8. Det må redegjøres nærmere for hvordan området skal bidra til lite 

trafikk og bilreiser, og være et foregangsprosjekt innen sosial og 

miljømessig bærekraftig boligbygging. 
 

Martin Løken (MDG) fremmet følgende forslag: 
Planforslaget avvises. Kommunestyret beholder arealet som fremtidig 
reserve for studentboliger. 

 
Zara Berg (H) fremmet følgende fellesforslag fra H og Sp: 

 A. Primært: 
    HTPs innstilling 22.06.22 
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B. Sekundært:  
Planforslagets sendes aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte 

parter til uttalelse med følgende tillegg: 
 

HTPs innstilling med følgende endringer: 
3.  Punkt 3 strykes, og erstattes med: Samlet utbyggingsområde skal 

reduseres til 161 daa inkludert atkomstveier og gang- og 
sykkelveier, i tråd med avsatt areal i kommuneplanen.  Totalt 

beslag av dyrka mark skal være maks 13 daa, i tråd med 
kommuneplan. 

 

4. Punkt 4 utgår.  
  

9. Til andregangs behandling skal kommunedirektør jobbe i dialog, med     

    utbygger så langt det lar seg gjøre for: 
   

a.  Å fjerne ringveisystemet Øst for BKS 4 og BKS 6, frem til 
BKS7. Gang og sykkelvei opprettholdes   langs og forbi BKS4 
og BKS6. På denne måten økes Buffersone mot Øst. 

Buffersone mot Øst og område GF1 vurderes omgjort til LNF. 
b.  Å regulere veier i planområdet til miljøgate, hvor 

framkommelighet for gående og syklende er prioritert foran 
bil. 

c.  Justere hovedadkomst med sikte på å redusere samlet 

arealbeslag til vei 
d.  Gang og sykkelvei langs BKS4 og BKS6 tilknyttes gang og 

sykkelvei langs BKS7 via stisystemet som kal opparbeides 
innenfor LF1. 

  

10. Det må redegjøres nærmere for hvordan området skal bidra til lite  

trafikk og bilreiser, og være et foregangsprosjekt innen sosial og 
miljømessig bærekraftig boligbygging. 

 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 

1. Kommunedirektøren bes påse at utbygger har utredet og visualisert det 

    hydrologiske og miljømessige grunnlaget for å etablere en bekkeåpning 
    som en del av prosjektet. 

 
2. Det må vurderes en skogskorridor som knytter Vollskogen sammen 
    med resterende friluftsområder i sør. 

 
Votering: 

Første prøvevotering:  
 MDGs forslag fikk 7 stemmer (1Sp, 4MDG, 1SV, 1R). 

 Hovedutvalgets vedtak/H og Sps primærforslag fikk 12 stemmer (5H, 
1Uavh, 3Sp, 3FrP). 

 H og Sps sekundærforslag fikk 12 stemmer (5H, 1Uavh, 3Sp, 3FrP).  

 Fellesforslaget fra Ap, SV, V, og KrF fikk 15 stemmer (9Ap, 3SV, 2V, 
1KrF). 
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Andre prøvevotering: 
 Fellesforslaget fra Ap, SV, V og KrF ble vedtatt 21-12 (5H, 1Uavh, 3Sp, 

3FrP) ved alternativ votering mot hovedutvalgets vedtak/H og Sps 
primærforslag. 

 

Endelig votering: 
 Fellesforslaget fra Ap, SV, V og KrF ble vedtatt 27-6 (1Sp-Bjørneby, 

4MDG, 1R).  
 
  Fellesforslaget fra MDG og SV: 

o punkt 1 ble vedtatt 19-14 (1Ap, 5H, 1Uavh, 4Sp, 3FrP).  
o punkt 2 ble nedstemt 25-8 (4MDG, 3SV, 1KrF). 

 
Kommunestyrets vedtak 14.09.2022: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Kommunestyret å legge ut 
til offentlig ettersyn forslag til detaljplan R-321 for Vollskogen som vist på kart 
datert 08.06.2022, planbestemmelser datert 08.06.2022 og planbeskrivelse 

datert 08.06.2022 
 

Planforslagets sendes aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse med følgende tillegg: 
 

1. For å sikre trygg flomvei ut av planområdet sørover innarbeides 
forpliktende tiltak i henhold til notat om bekkegjenåpning (vedlegg 9) i 

reguleringsbestemmelsene. 
2. Det skal vurderes nødvendighet av tiltak for gående og syklende langs 

Søråsveien. 

3. Samlet utbyggingsområde skal reduseres til 161 daa inkludert 
atkomstveier og gang- og sykkelveier, i tråd med avsatt areal i 

kommuneplanen.  Totalt beslag av dyrka mark skal være maks 13 daa, i 
tråd med kommuneplan. 

4.  Tabellene under punkt 2.6 Bolig antall i planbestemmelsene endres fra: 

«Felt Maks antall boenheter per felt  
BKS1 44  

BKS2 31  
BFS1 18  
BKS3 26  

BKS4 33  
BFS2 18  

BKS5 23  
BKS6 21  
BKS7 44  

BFS3 22» 
Til: 

«Felt Maks antall boenheter per felt  
BKS1 34  
BKS2 21  

BFS1 18  
BKS3 16  

BKS4 23  
BFS2 18  

BKS5 13  
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BKS6 11  
BKS7 34  

BFS3 12» 
5. HTP fastholder at beste løsning for skolevei til Brønnerud i vest er 

eksisterende kjerrevei. Denne må utformes på en måte som skåner de 

verdifulle trærne i området med tilhørende rotsone, og disse trærne skal 
gis egen hensynssone. SVVs ønske om sekundær atkomstvei i denne delen 

av planen imøtekommes ikke. 
6. Til andregangs behandling skal kommunedirektør jobbe i dialog, med 

utbygger så langt det lar seg gjøre for: 

a. Å fjerne ringveisystemet, ved å gjøre ringveien om til en gang-  
og sykkelvei i øst. 

b. Å regulere veier i planområdet til miljøgate, hvor  
framkommelighet for gående og syklende er prioritert foran bil.  

c. Justere hovedadkomst med sikte på å redusere samlet   
arealbeslag til vei. 

       d. Øke buffersonen mot øst, og vurdere omgjøring til LNF.  

7. Det må redegjøres nærmere for hvordan området skal bidra til lite trafikk 
og bilreiser, og være et foregangsprosjekt innen sosial og miljømessig 

bærekraftig boligbygging. 
 

Kommunedirektøren bes påse at utbygger har utredet og visualisert det 

hydrologiske og miljømessige grunnlaget for å etablere en bekkeåpning som en 
del av prosjektet. 

 
 
 

 
 

K-74/22 
Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune, Viken 
 

Formannskapets innstilling 08.06.2022: 
Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune, Viken, vedtas som foreslått i 
vedlegg 1 med følgende endringer: 

 
1. I § 9 tilføyes som nytt tredje avsnitt: 

Dokumentert tapt arbeidsinntekts øvre grense er 
a) 0,20 % av (B) for inntil 4 timer inkludert reisetid 
b) 0,40 % av (B) for over 4 timer inkludert reisetid  

 
2. Følgende tekst inntas: «Dersom utbetaling av normal møtegodtgjørelse 

medfører reduksjon av utbetalt bostøtte (eller tilsvarende ordninger) skal 

kommunen fullt ut kompensere tapet».  
 

Kommunedirektøren bes utrede en måte å gjøre dette på, som ikke går 
utover den enkelte. 
 

Kommunen skal rette en henvendelse til Regjeringen vedrørende 
godtgjørelser til folkevalgte som mottar sosiale ytelser, for å få på plass 

lovhjemmel som sikrer at alle får reell godtgjørelse for politiske verv. 
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3. § 3, endre sats: Leder av Kontrollutvalget: 5 %  

 
4. § 4, nytt 2. avsnitt: Ved begrunnet skriftlig søknad kan variabel 

godtgjøring utbetales hver måned.  

 
5. § 9, endre 4. avsnitt: Udokumentert tapt arbeidsinntekts øvre grense er a) 

0,20 % av (B) for inntil 4 timer inkludert reisetid b) 0,40 % av (B) for over 
4 timer inkludert reisetid. 

 

Kommunestyrets behandling 14.09.2022: 
Sverre Strand Teigen (H) fremmet følgende forslag: 

1. Endre tittel på forskrift til: «Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og 
økonomiske rettigheter, Ås kommune, Viken»   

2. § 2, endre avsnitt om beregningsgrunnlag til: All godtgjøring 
beregnes ut fra grunnbeløpet i folketrygden (G). 
Beregningsgrunnlaget reguleres samtidig med årlig justering av 

grunnbeløpet i folketrygden. Ordfører: 100 % av (B) endres til 10 
G.  Varaordfører: 20 % av (B) endres til 2 G.  Osv.    

3. § 4, endre nytt 2. avsnitt til: «Dersom årlig utbetaling av variabel 
godtgjøring i desember medfører negative økonomiske 
konsekvenser for utbetaling av sosiale ytelser, kan ordfører, etter 

skriftlig søknad, innvilge månedlig utbetaling av variabel 
godtgjøring. Ordførers avgjørelse kan påklages til 

formannskapet.»    
4. § 9, legge til etter første setning: « …kvalifiserer til variabel 

godtgjøring, og ved deltakelse på konferanser, kurs, befaringer o.l. i 

forbindelse med vervet.» 

Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 
 Dokumentert tapt arbeidsinntekt + f.eks feriepengers øvre grense er: 

A) 0,4 % av (B) for inntil 4 timer inkl reisetid 
B) 0,8 % av (B) for over 4 timer inkl reisetid 

 

Votering: 
 Hs forslag: 

o Pkt 1. ble enstemmig vedtatt. 
o Pkt 2 ble nedstemt 20-13 (5H, 1Sp, 3MDG, 3FrP, 1V). 

o Pkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
o Pkt 4 ble vedtatt 22-11 (9Ap, 1SV, 1R). 

 FrPs forslag ble nedstemt 19-14 (5H, 1Uavh, 2Sp, 3FrP, 2V, 1KrF). 

 Formannskapets innstilling for øvrig ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 14.09.2022: 
Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune, Viken, vedtas som foreslått i 
vedlegg 1 med følgende endringer: 

 
1. I § 9 tilføyes som nytt tredje avsnitt: 

Dokumentert tapt arbeidsinntekts øvre grense er 
c) 0,20 % av (B) for inntil 4 timer inkludert reisetid 
d) 0,40 % av (B) for over 4 timer inkludert reisetid  
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2. Følgende tekst inntas: «Dersom utbetaling av normal møtegodtgjørelse 
medfører reduksjon av utbetalt bostøtte (eller tilsvarende ordninger) skal 

kommunen fullt ut kompensere tapet».  
 

Kommunedirektøren bes utrede en måte å gjøre dette på, som ikke går 

utover den enkelte. 
 

Kommunen skal rette en henvendelse til Regjeringen vedrørende 
godtgjørelser til folkevalgte som mottar sosiale ytelser, for å få på plass 
lovhjemmel som sikrer at alle får reell godtgjørelse for politiske verv. 

 
3. § 3, endre sats: Leder av Kontrollutvalget: 5 %   

 
4. § 4, endre nytt 2. avsnitt til: «Dersom årlig utbetaling av variabel 

godtgjøring i desember medfører negative økonomiske konsekvenser for 
utbetaling av sosiale ytelser, kan ordfører, etter skriftlig søknad, innvilge 
månedlig utbetaling av variabel godtgjøring. Ordførers avgjørelse kan 

påklages til formannskapet.»    
 

5. § 9, endre 4. avsnitt: Udokumentert tapt arbeidsinntekts øvre grense er a) 
0,20 % av (B) for inntil 4 timer inkludert reisetid b) 0,40 % av (B) for over 
4 timer inkludert reisetid. 

6. § 9, legge til etter første setning: « …kvalifiserer til variabel godtgjøring, 
og ved deltakelse på konferanser, kurs, befaringer o.l. i forbindelse med 
vervet.» 

7.  Tittelen på forskriften endres til: «Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og 

økonomiske rettigheter, Ås kommune, Viken»   
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K-75/22 
Politisk reglement - kap. 4 Kontrollutvalget 
 

Formannskapets innstilling 08.06.2022: 
Politisk reglement for kontrollutvalget endres til følgende: 

 
Utvalgets ansvarsområde 
Kontrollutvalget er opprettet for å ivareta oppgaver, ansvar og myndighet etter 

koml. kapittel 23. Se også og forskrift 17.06.2019 nr. 904 om kontrollutvalg og 
revisjon. 

Utvalgets generelle myndighet 
Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid og innstiller til 
kommunestyret. I saker som skal oversendes til kommunestyret, skal 

kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler 
saken.   

 
Kontrollutvalgets sammensetning: 
Kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer. Kommunestyret velger selv leder, 

nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer. Lederen kan ikke være 
medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. Minst ett 

medlem skal velges blant kommunestyrets medlemmer 
 

Kommunestyrets behandling 14.09.2022: 
Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 
 

Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 14.09.2022: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
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K-76/22 
Revidert reglement for ungdomsrådet, eldrerådet og råd 
for personer med funksjonsnedsettelse 
 
Formannskapets innstilling 31.08.2022: 
1. Revidert reglement for eldrerådet vedtas. 

2. Revidert reglement for personer med funksjonsnedsettelse vedtas. 
3. Revidert reglement for ungdomsrådet vedtas. 

4. Rådene kan ta opp saker på eget initiativ. Jf. forskrift 17.09.2019 nr. 727, § 2 
om medvirkningsordninger.  

 

Kommunestyrets behandling 14.09.2022: 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet fellesforslag fra Ap, MDG, SV, og V:  

Legge til «Ungdomsrådets leder har møte- og talerett i kommunestyret og 
utvalgene når rådets saker skal behandles. Rådets leder kan la ett av de 
andre medlemmene i rådet utøve denne retten på sine vegne.» Under 

6.9.1. Oppgaver og ansvar» på Ungdomsrådets reglement. 

 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 

Legge tilsvarende formulering for møte- og talerett i kommunestyret og 
utvalgene for leder i Råd for personer med funksjonsnedsettelser og 

Eldrerådet.  

 

Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet fellesforslag fra MDG og SV: 

«Ungdomsrådets leder har forslags-, møte- og talerett i kommunestyret 
og utvalgene når rådets saker skal behandles. Rådets leder kan la ett av 

de andre medlemmene i rådet utøve denne retten på sine vegne.» Under 
6.9.1. Oppgaver og ansvar» på Ungdomsrådets reglement. 

 

Votering: 
 Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 Fellesforslaget fra Ap, MDG, SV og V ble enstemmig vedtatt. 
 SVs forslag ble nedstemt 20-13 (5H, 3FrP, 3SV, 1R, 1KrF). 
 Fellesforslaget fra MDG og SV ble nedstemt 24-9 (4MDG, 3SV, 1R, 1KrF). 

 
Kommunestyrets vedtak 14.09.2022: 

1. Revidert reglement for eldrerådet vedtas. 
 

2. Revidert reglement for personer med funksjonsnedsettelse vedtas. 

 
3. Revidert reglement for ungdomsrådet vedtas med følgende tillegg under 

6.9.1. Oppgaver og ansvar: Ungdomsrådets leder har møte- og talerett i 
kommunestyret og utvalgene når rådets saker skal behandles. Rådets leder 
kan la ett av de andre medlemmene i rådet utøve denne retten på sine 

vegne. 
 

4. Rådene kan ta opp saker på eget initiativ. Jf. forskrift 17.09.2019 nr. 727, § 2 
om medvirkningsordninger.  
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K-77/22 
Politisk møteplan 2023 
 

Formannskapets innstilling 31.08.2022: 
1. Politisk møteplan for formannskap, kommunestyre, råd og utvalg vedtas i 

henhold til vedlagt møtekalender alternativ A, men med forbehold om at 
enkelte møter holdes som et prøveprosjekt på dagtid.  

2. Møtene i råd, utvalg, formannskap og kommunestyre holdes som følger, men 

med forbehold om at enkelte møter holdes som et prøveprosjekt på dagtid: 

 
3.  Utvalgene og rådene kan ved behov selv vedta justeringer innenfor den 

 vedtatte møtestrukturen. Øvrige justeringer følges opp av formannskapet.
  

Kommunestyrets behandling 14.09.2022: 
Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 
 

Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.  
 

Kommunestyrets vedtak 14.09.2022: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
 

 
 

  

Ungdomsråd (UR) 

 

Kl. 15.30 Ås rådhus  

Eldreråd (ER) 

 

Kl. 15.30 Lille sal 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse (FR) 

 

Kl. 17.30 Lille sal 

Hovedutvalg for næring og miljø (HNM) 

 

Kl. 18.00 Store salong 

Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) 

 

Kl. 18.30 Store sal 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 

 

Kl. 18.30 Store salong 

Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) 

 

Kl. 18.00 Lille sal 

Utvalg for kommunale byggeprosjekter (UKB)  
 

Kl. 16.30 Moerveien 10  

Administrasjonsutvalg (ADM) 
 

Kl. 16.30 Lille sal 

Valgstyre (V) 
 

Kl. 18.00 Lille sal 

Formannskap (F) 
 

Kl. 18.00 Lille sal 

Kommunestyre Kl. 18.00 Store sal 
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K-78/22 
Ny sak om Forskrift om adgang til jakt og fangst av 
bever og Forvaltningsmål for bever, Ås kommune, etter 
høring. 
 
Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 23.05.2022: 

1. Forslag til forvaltningsmål for bever, datert 2.05.2022 vedtas.  
2. Forslag til forskrift om adgang til jakt og fangst av bever, datert 2.05.2022 

vedtas 
 
Kommunestyrets behandling 14.09.2022: 

Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 
 

Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 14.09.2022: 

Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
 

 
 
 

K-79/22 
Orientering om uttalelse fra Statens vegvesen ifm 
interpellasjon fra Kommunestyret 9. februar 2022 

vedrørende nye E18 Retvet-Vinterbro 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Saken tas til orientering. 
 

Kommunestyrets behandling 14.09.2022: 
Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 
 

Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 14.09.2022: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
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K-80/22 
Årsrapportering Startlån 2021 og oppdatering av 
retningslinjer for behandling av søknad om startlån 
 

Formannskapets innstilling 08.06.2022: 
1. Redegjørelse for boligkontorets arbeid med startlån og status for startlån 

2021 tas til orientering. 

 
2. I «Retningslinjer for behandling av søknad om startlån» vedtatt av 

Formannskapet 02.04.2003-sak 25, sist endret ved K - sak 10.12.2020,  
gjøres følgende endringer: 

 

Punkt 2 Hvem kan få lån 
 

Nytt første avsnitt i punkt 2: 
 

Vilkår for å få startlån i Ås kommune: 

 Søkeren må som utgangspunkt ha folkeregistrert bostedsadresse i Ås 

kommune på søknadstidspunktet. Unntak kan gis dersom søkeren har en 

sterk tilknytning til kommunen. 

 Boligen som kjøpes må ligge i Ås kommune. 

 Søkeren må som hovedregel ha permanent oppholdstillatelse eller varig 

oppholdsrett i Norge.  

Endring i nåværende første setning i punkt 2: 

Utover spesielle vilkår definert i denne retningslinjen vil søknader om startlån 

og tilskudd behandles i henhold til enhver tids gjeldende forskrift om lån fra 

Husbanken, i tillegg til retningslinjer og veiledere fra Husbanken. 

Punkt 6 Rente- og avdragsvilkår 

Punkt 2 om flytende og fast rente endres til: 

 Flytende rente eller fast rente med bindingstid på 3, 5 ,10 eller 20 år. 
 

Punkt 8 Vedtak om enkeltlån 
Siste setning endres til: 

 
Startlån kan innvilges som forhåndstilsagn gjeldende for inntil 3 måneder, 
med mulighet for 3 måneders forlengelse. 

 
Punkt 10 Utbetaling av lånet 

«Lindorff» fjernes fra teksten 

Teksten endres til: 

Kommunens låneforvalter er ansvarlig for utbetaling og forvaltning av lånet. 

Utbetaling av lånebeløp fra kommunen til låneforvalter for videre forvaltning 

skjer i henhold til avtale etter at sikkerhet er etablert. 
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3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å endre retningslinjene i samsvar med 
overstående. 

 
4. Ås kommune tar kontakt med Husbanken med sikte på å utvide ordningen og 

lånebeløpet, og dermed øke antall utlån. 

 
5. Kommunedirektøren kommer tilbake til Kommunestyret høsten 2022 med en 

egen sak på retningslinjer for startlån, med mulighet for en utvidelse av 
startlånordningen. 

 

Kommunestyrets behandling 14.09.2022: 
Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 

 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 14.09.2022: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 

 
 

 
 
 

K-81/22 
Solfallsveien spesialboliger. Revidert sluttrapport 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Revidert sluttrapport for Solfallsveien spesialboliger godkjennes. 

 
Kommunestyrets behandling 14.09.2022: 
Ordfører foreslo å utsette saken for behandling på et senere tidspunkt. 

 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 14.09.2022: 
Saken utsettes og settes på dagsorden på et senere tidspunkt. 
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K-82/22 
Uttreden av kommunale verv - Torill Horgen (FrP) - 
nyvalg av kontrollutvalg 
 
Formannskapets innstilling 31.08.2022: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 

 
Kommunestyrets behandling 14.09.2022: 

Votering: Kommunestyret valgte enstemmig, som avtalevalg, sammensetning 
av kontrollutvalg, leder og nestleder i henhold til formannskapets innstilling.  
 

Kommunestyrets vedtak 14.09.2022: 
Torill Horgen (FrP) har trådt ut av sine kommunale verv som følge av flytting fra 

kommunen. Det foretas nyvalg av kontrollutvalget slik: 
 

Kontrollutvalget  

Medlemmer Varamedlemmer 

1. Liv Korslund Sp 1. Oddvar Kolstad Ap 
2. Johan Alnes Ap 2.   
  3.   
  4.   

3. Sverre Strand Teigen H 1. Eli Lerheim FrP 
4. Håkon L. Henriksen  
5. Ulrik Barfelt 

H 
FrP 

2. Christian Hellevang 
3. Reidun Aalerud 
4. Britt Halvorsrud 
5. Marit Sverdrup 

H 
H 
FrP 
H 

Leder: Sverre Strand Teigen 

Nestleder: Håkon L. Henriksen 

 
Konsekvenser for kommunestyret på Fremskrittspartiets liste: 
Lene Arildsen blir ny vara på plass nr. 6 etter opprykk 
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K-83/22 
Nyvalg av hovedutvalg for næring og miljø (HNM) 
 
Formannskapets innstilling 31.08.2022: 

Forslag legges fram i kommunestyret. 
 
Kommunestyrets behandling 14.09.2022: 

Edvin Søvik (Ap) fremmet fellesforslag fra alle partier til medlemmer og 
varamedlemmer, leder og nestleder.  

 
Votering: 
Kommunestyret valgte enstemmig, som avtalevalg, sammensetning av 

hovedutvalg for næring og miljø (HNM), leder og nestleder som foreslått.  
 

Kommunestyrets vedtak 14.09.2022: 
1. Hovedutvalg for næring og miljø velges på nytt med følgende sammensetning: 
 

  Medlem     Varamedlem   

1 Emilie Efe Åm  Ap 1 Selma Sollihagen MDG 

2 Marit Hauken  Ap 2 Odd Vangen Sp 

3 Bjarne Janson  Sp 3 Helga Wærstad Norum Sp 

4 Tor Malnes Grobstok  MDG 4 Per Kristian Rørstad V 

5 Knut Merox Iversen SV 5 Anneli Dankertsen Ap 

6 Olav Fjeld Kraugerud V 6 Kjersti Bakkebø Fjellstad SV 

7 Ina Skåra R 7 Morten Anker R 

      8 Morten Lillemo KrF 

      9 Anders Hermstad MDG 

  Medlem     Varamedlem   

1 Jan Henrik Martinsen H 1 Zara Berg H 

2 Jan Ove Rikheim H 2 Ida Marie Ryan H 

      3 Robert Hald H 

      4 Astrid Rundqvist FrP 
 

2. Som leder velges: Olav Fjeld Kraugerud (V) 
 

3. Som nestleder velges: Knut Merox Iversen (SV) 
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K-84/22 
Nyvalg av hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 
 

Formannskapets innstilling 31.08.2022: 
1. Hovedutvalg for oppvekst og kultur velges på nytt med følgende 

sammensetning: 

2. Som leder velges Gisle Bjørneby. 

3. Som nestleder velges Nils H. Sopp. 
 

Kommunestyrets behandling 14.09.2022: 
Bengt Nøst-Klemmetsen (H) foreslo Andreas Nedregård (H) som vara på plass 
nummer 4 på felleslisten til H og FrP. 

 
Votering: 

Kommunestyret valgte enstemmig, som avtalevalg, sammensetning av 
hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK), leder og nestleder som foreslått.  

 
Kommunestyrets vedtak 14.09.2022: 
1. Hovedutvalg for oppvekst og kultur velges på nytt med følgende 

sammensetning: 

Medlemmer  Varamedlemmer  

1. Sølvi Buran Ap 1. Heidi Berentsen V 

2. Wenche Berg  Ap 2. Erling Krogh R 

3. Gisle Bjørneby, leder  Sp 3. Live Holck Johannessen Ap 

4. Ulrika Jansson  MDG 4. Marit Austreng Sp 

5. Tuva Todnem Lund SV 5. Stein Barli Ap 

6. Morten Anker R 6. Ludvig Claeson SV 

7. Ingrid Thorvaldsen Sp 7. Ole Nygaard Ap 

  8. Geir Krogh KrF 

  9. Tor M. Grobstok  MDG 

8. Nils H. Sopp, nestleder H 1. Veronica Green Frp 

9. Gro Haug Frp 2. Kristin Kilen-Skogstad H 

  

3. Kjetil Barfelt 

4.  

Frp 

H 

Medlemmer  Varamedlemmer  

1. Sølvi Buran Ap 1. Heidi Berentsen V 

2. Wenche Berg  Ap 2. Erling Krogh R 

3. Gisle Bjørneby  Sp 3. Live Holck Johannessen Ap 

4. Ulrika Jansson  MDG 4. Marit Austreng Sp 

5. Tuva Todnem Lund SV 5. Stein Barli Ap 

6. Morten Anker R 6. Ludvig Claeson SV 

7. Ingrid Thorvaldsen Sp 7. Ole Nygaard Ap 

  8. Geir Krogh KrF 

  9. Tor M. Grobstok  MDG 

8. Nils H. Sopp H 1. Veronica Green Frp 

9. Gro Haug Frp 2. Kristin Kilen-Skogstad H 

  

3. Kjetil Barfelt 

4. Andreas Nedregård  
Frp 
H 
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2. Som leder velges Gisle Bjørneby (Sp). 

3. Som nestleder velges Nils H. Sopp (H). 
 
 

K-85/22 
Uttreden av kommunale verv - Marianne Frid Nordby (H) 
- nyvalg 
 

Formannskapets innstilling 31.08.2022: 
Marianne Frid Nordby (H) har trådt ut av sine kommunale verv som følge av 
flytting fra kommunen. Det foretas nyvalg på samarbeidslisten for H og FrP slik: 

 
1.  Som nytt varamedlem i hovedutvalg for helse og sosial på plass nr. 1 

velges: ………………………. 
 
Konsekvenser for kommunestyret på Høyres liste: 

Sverre Strand Teigen blir nytt medlem på plass nr. 6 etter opprykk. 
Christian Hellevang blir ny vara på plass nr. 9 etter opprykk. 

 
Kommunestyrets behandling 14.09.2022: 
Zara Berg (H) fremmet følgende forslag: 

Som nytt varamedlem i hovedutvalg for helse og sosial på plass nr. 1 
velges Egil Ørbeck (H). 

 
Votering: Hs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 14.09.2022: 
Marianne Frid Nordby (H) har trådt ut av sine kommunale verv som følge av 

flytting fra kommunen. Det foretas nyvalg på samarbeidslisten for H og FrP slik: 
 

Som nytt varamedlem i hovedutvalg for helse og sosial på plass nr. 1 velges Egil 
Ørbeck (H). 
 

_____ 
 

Konsekvenser for kommunestyret på Høyres liste: 
Sverre Strand Teigen blir nytt medlem på plass nr. 6 etter opprykk. 
Christian Hellevang blir ny vara på plass nr. 9 etter opprykk. 
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K-86/22 
Gnr 113 bnr 88 - Askehaugveien 58 - Salg 
 
 

Saksdokumentet er unntatt offentlighet etter offentleglova § 23 første ledd 
 
Kommunestyrets behandling 14.09.2022: 

Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 
 

Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 14.09.2022: 

Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
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