
 

 

Ås kommune  

  

 

18/00024 
 

Møteprotokoll  
Kommunestyret 

 
Møtetid: 15.05.2018 kl. 18:30 – 22:40 
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, Joar Solberg, Janna Bitnes Hagen, Bonsak Hammeraas 
H: Hilde Kristin Marås, Stein Ekhaugen, Bengt Nøst-Klemmetsen, 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, Werner Wilhelmsen 
SV: Kristine Lien Skog,  
V: Jorunn Nakken, Erling W. Rognli 
KrF:  Paul Bolus Johansen 
Rødt:   Kristine Sand   
 
Møtende varamedlemmer: 
Ap:      Beate Erikstad, Einride Berg,  
H:        Rubina Mushtaq Rikheim, Ulf Oppegård 
SV:      Saroj Pal 
MDG:  Steinar Antonsen 
 
Forfall:  
Ap:      Wenche Berg, Malin Karusbakken Aamodt 
H:        Ida Elisabeth Krogstad, Egil A. Ørbeck. 
SV:      Eskild Gausemel Berge 
MDG:  Bianca Wathne Gelink, 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Fungerende rådmann Marit Roxrud Leinhardt, oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad,  
etatsjef for teknikk og miljø Nils Erik Pedersen, plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud, 
økonomisjef Emil Schmidt, rådgiver Lene H. Lilleheier – møtesekretær. 
 
Andre møtte: Kontrollutvalgets leder Håkon L. Henriksen (H) 
 
Diverse merknader: 
*Tiltrådte møtet kl. 1915, før behandling og votering interpellasjonssak 1/18. 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 22-28/18, 39/18, 29-36/18. Sakene 37-38/18 
og 40/18 ble utsatt til kommunestyrets møte 20. juni 2018.  

 
Møteprotokoll godkjent 22.05.2018 
 
 
Ola Nordal      Jorunn Nakken 
ordfører      varaordfører 
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Orientering  
 
1/18 Hensetting og ny forbindelse til Østre linje v/Torun Hellen, prosjektleder BaneNor 

 
2/18 Ungdomsrådets årsmelding v/ Viktoria Sofie Leinhardt og Daniel Martinsen. 

 
 
Referatsaker 
  
3/18 18/01099-1 Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 

 
4/18 18/00791-3 Årsmelding 2017 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

 
5/18 18/00977-1 Årsmelding ungdomsrådet 2017 

 
Referatsakene ble tatt til orientering. 

 
 
Interpellasjon  
 
1/18 Forbud mot salg av heliumballonger 
 
Interpellasjon fra H, jf. saksnr. 18/01358-1 

Ordførers svar ligger vedlagt protokollen jf. saksnr.18/01358-2 

    
Kommunestyrets behandling 15.05.2018: 
Ordfører fremmet følgende alternative forslag: 
1. Ås kommune fortsetter holdningsskapende arbeid i barnehager, skoler og ellers 

mot å kaste søppel i naturen. 

2. Ås kommune fortsetter praksisen med å ikke tillate gatesalg av heliumballonger. 

3. Kommunestyret oppfordrer innbyggere, skoler, 17. mai-komiteer og næringsliv om 

å sørge for at evt heliumballonger som likevel selges hver og en er sikret med 

lodd som hindrer at de går til værs.  

4. Ås kommune avventer resultater av utredning av nasjonalt forbud mot salg av 

heliumballonger før det evt vurderes ytterligere lokale begrensninger. 

 
Votering: H’s forslag ble vedtatt 26-7(Ap) 

 
Kommunestyrets vedtak 15.05.2018: 
1. Salg av heliumballonger forbys i Ås kommune.  

2. Rådmannen starter arbeidet med å endre politivedtektene i tråd med punkt 1.  

   



Ås kommune 

  
Kommunestyret 15.05.2018 Side 4 av 20 

  

K-22/18 
Tandbergløkkas tilhørighet etter 2020 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
Kommunestyret i Ås gir sin tilslutning til Fylkesmannens forslag om å overføre 
Tandbergløkka, med de grenser som er dokumentert i vedlagte brev, til Nordre Follo 
kommune fra 01.01.2020. 
 
 
Kommunestyrets behandling 15.05.2018 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 15.05.2018: 
Kommunestyret i Ås gir sin tilslutning til Fylkesmannens forslag om å overføre 
Tandbergløkka, med de grenser som er dokumentert i vedlagte brev, til Nordre Follo 
kommune fra 01.01.2020. 
 
 
 

K-23/18 
Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 til politisk 
behandling 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
1. Sykkel og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 vedtas. 

 Prioriteringsrekkefølgen fjernes. 
2. Det utarbeides en tiltaksplan for sykling og gange som grunnlag for prioritering i 

kommunens handlingsprogram 2019-2022. 

 I tiltaksplanen gjøres nødvendig detaljering av trassevalg og andre avklaringer 
for nye tiltak. 

 For prioriteringer av tiltak vurderes også flere funksjoner. Eksempelvis som 
skoleveier, for turliv m.v.. 

 Siste setning i punkt 2.1 fjernes: 
«Statens vegvesens Håndbok V129 Universell utforming av veger og gater    
skal  brukes i planleggingen av nye utbedring av eksisterende gang- og 
sykkelanlegg». 

3. Funksjonen til andre viktige strekninger for gang- og sykkel sikres ved planlegging 
og i forbindelse med enkeltsaker: 
- «Rideveien» fra Grønslett vest til krysset Kongeveien/Syverudveien og videre 

mot NMBU (eksisterende adkomst mot Årungen og NMBU nord)  
- Sykkelvei fra NMBU til Nesset med manglende sikring på Årungveien i Frogn 

kommune på strekningen fra Horgen til rundkjøring E6 ved Froen mølle. 
- Framtidig trasse fra Herumveien vest gjennom Vollskogen om Voll til 

Brønnerud (sikrere skolevei) 
- Framtidig trasse for videreføring av gang- og sykkelvei fra Bestefars vei øst til 

Stenerudveien med tilkobling til Parallellen på høyde med Stenerudveien.  
- Eldorveien 
- Danskerud – Eldorveien (Kroerløypa) med avstikker til Bjørnebekk 
- Hogstvetveien sør forbi Tveter (korteste sykkelvei Ås-Vestby) 
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- Herumveien sør til Rud pumpestasjon (Tømmerkastet) (med avstikker østover 
ved Rød), og videre framtidig trasse sørover forbi Fjellet til Børsumveien (Ås-
Vestby). 

- Libråtenveien – Oldtidsdveien mot Sjødal (alternativ sykkelrute mot nord) 
- Nebbaveien og kyststien nord til Oppegård grense (alternativ sykkelrute mot 

nord) 
- Veien Nordby kirke – Myråsdalen (alternativ sykkelrute mot nord) 
- Kongeveien Fra Verken nord gjennom Nøstvedtmarka til Haugbro (sykkelrute 

Nordby - Oppegård). 
- Sammenhengende vei- og stitrasse fra Solberg sør til Sneissletta ved Østre 

Holstad. 
 
Kommunestyrets behandling 15.05.2018: 
Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet følgende endringsforslag: 
 
Formannskapets innstilling punkt 2. kulepunkt 2 endres til:  

 For prioriteringer av tiltak vurderes også om strekningen har flere funksjoner. 
Eksempelvis skal hensyn til skoleveier, hensyn til turliv m.v. vektlegges. Slike 
hensyn kan f.eks. bety at en turvei ikke skal asfalteres og at en sti ikke skal 
oppgraderes 

 
Vedlegg 5, punkt 6 i boks 7.2 endres til: 
Om det er flere funksjoner på samme strekning. Eksempelvis skal hensyn til 
skoleveier og turliv m.v. vektlegges. Slike hensyn kan f. eks. bety at en turvei ikke 
skal asfalteres og at en sti ikke skal oppgraderes. 
 
Votering: Formannskapets innstilling med Ap’s endringsforslag ble enstemmig 
vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 15.05.2018: 
1. Sykkel og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 vedtas. 

 Prioriteringsrekkefølgen fjernes. 
2. Det utarbeides en tiltaksplan for sykling og gange som grunnlag for prioritering i 

kommunens handlingsprogram 2019-2022. 

 I tiltaksplanen gjøres nødvendig detaljering av trassevalg og andre avklaringer 
for nye tiltak. 

 For prioriteringer av tiltak vurderes også om strekningen har flere funksjoner. 
Eksempelvis skal hensyn til skoleveier, hensyn til turliv m.v. vektlegges. Slike 
hensyn kan f.eks. bety at en turvei ikke skal asfalteres og at en sti ikke skal 
oppgraderes 

 Siste setning i punkt 2.1 fjernes: 
«Statens vegvesens Håndbok V129 Universell utforming av veger og gater    
skal  brukes i planleggingen av nye utbedring av eksisterende gang- og 
sykkelanlegg». 

3. Funksjonen til andre viktige strekninger for gang- og sykkel sikres ved planlegging 
og i forbindelse med enkeltsaker: 
- «Rideveien» fra Grønslett vest til krysset Kongeveien/Syverudveien og videre 

mot NMBU (eksisterende adkomst mot Årungen og NMBU nord)  
- Sykkelvei fra NMBU til Nesset med manglende sikring på Årungveien i Frogn 

kommune på strekningen fra Horgen til rundkjøring E6 ved Froen mølle. 
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- Framtidig trasse fra Herumveien vest gjennom Vollskogen om Voll til 
Brønnerud (sikrere skolevei) 

- Framtidig trasse for videreføring av gang- og sykkelvei fra Bestefars vei øst til 
Stenerudveien med tilkobling til Parallellen på høyde med Stenerudveien.  

- Eldorveien 
- Danskerud – Eldorveien (Kroerløypa) med avstikker til Bjørnebekk 
- Hogstvetveien sør forbi Tveter (korteste sykkelvei Ås-Vestby) 
- Herumveien sør til Rud pumpestasjon (Tømmerkastet) (med avstikker østover 

ved Rød), og videre framtidig trasse sørover forbi Fjellet til Børsumveien (Ås-
Vestby). 

- Libråtenveien – Oldtidsdveien mot Sjødal (alternativ sykkelrute mot nord) 
- Nebbaveien og kyststien nord til Oppegård grense (alternativ sykkelrute mot 

nord) 
- Veien Nordby kirke – Myråsdalen (alternativ sykkelrute mot nord) 
- Kongeveien Fra Verken nord gjennom Nøstvedtmarka til Haugbro (sykkelrute 

Nordby - Oppegård). 
- Sammenhengende vei- og stitrasse fra Solberg sør til Sneissletta ved Østre 

Holstad. 
 
Punkt 6 i boks 7.2: 

6. Om det er flere funksjoner på samme strekning. Eksempelvis skal hensyn til 
skoleveier og turliv m.v. vektlegges. Slike hensyn kan f. eks. bety at en turvei 
ikke skal asfalteres og at en sti ikke skal oppgraderes. 

 
 
 

K-24/18 
Ås demenssenter. Sluttrapport 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
Sluttrapport for Ås demenssenter godkjennes. 
 
Kommunestyrets behandling 15.05.2018: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 15.05.2018: 
Sluttrapport for Ås demenssenter godkjennes. 
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K-25/18 
Økonomiske beregninger ved etablering av døgnkontinuerlig 
legevakttilbud ved Follo lokalmedisinske senter (Follo LMS) for 
kommunene Frogn, Enebakk og Ås. 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
1. Ås kommune tar til etterretning de økonomiske beregninger som er beskrevet i 

saken og tar dette med inn i arbeidet med handlingsprogram med budsjett 2019 - 
2022.  

2. Formannskapet ber rådmannen arbeide aktivt med tjenestetilbudene i LMS. 
 
Kommunestyrets behandling 15.05.2018: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 15.05.2018: 
1. Ås kommune tar til etterretning de økonomiske beregninger som er beskrevet i 

saken og tar dette med inn i arbeidet med handlingsprogram med budsjett 2019 - 
2022.  

2. Formannskapet ber rådmannen arbeide aktivt med tjenestetilbudene i LMS. 

 
 
 

K-26/18 
Omstillingsprosjektet på Moer sykehjem 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
1. Moer sykehjem ansetter inntil 10 nye årsverk helsefagarbeidere. Kostnaden skal 

dekkes innenfor eksisterende budsjett inkl. refusjoner, og det skal etterstrebes å 
tilby 100% stillinger engen ved at eksisterende personell får utvidet sine stillinger 
eller ved nyansettelser. 

 
2. Formannskapet ber om oversikt over hvilke konkrete tiltak er tatt i bruk for å få 

ned sykefraværet i enheten, som samarbeid med arbeidslivssenter og 
tilretteleggingstilskudd høsten 2019. 

 
Kommunestyrets behandling 15.05.2018: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 15.05.2018: 

1. Moer sykehjem ansetter inntil 10 nye årsverk helsefagarbeidere. Kostnaden 
skal dekkes innenfor eksisterende budsjett inkl. refusjoner, og det skal 
etterstrebes å tilby 100% stillinger engen ved at eksisterende personell får 
utvidet sine stillinger eller ved nyansettelser. 

 
2. Formannskapet ber om oversikt over hvilke konkrete tiltak er tatt i bruk for å få 

ned sykefraværet i enheten, som samarbeid med arbeidslivssenter og 
tilretteleggingstilskudd høsten 2019.  
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K-27/18 
Voksnes rett til opplæring - organisering og tilbud 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 

 Fra skoleåret 2018/19 opphører kjøp av grunnskoleplasser for voksne i andre 
kommuner. Hele grunnskoleløpet for voksne tilbys ved Ås kommunale 
voksenopplæringssenter (Ås VO) fra høsten 2018.  

 Særskilt tilrettelagt opplæring (STO) i voksenopplæringen avslutter 
prosjektperioden juni 2018. Den midlertidige organisatoriske plasseringen av STO 
ved PPS, avvikles. STO føres tilbake til Ås VO. 

 Tilstandsrapport for 2017 med utviklingsmelding 2018 for Ås VO, tas til 
etterretning.  

 
Kommunestyrets behandling 15.05.2018: 
Sverre Strand Teigen (H) fremmet følgende tilleggsforslag. 

 Det utredes et alternativ hvor det etableres et samarbeid mellom Ås, Vestby og 
Frogn kommuner om voksenopplæring.  

 
Votering: 
Formannskapets innstilling punkt 1ble enstemmig vedtatt, punkt 2 ble vedtatt  
26-7(H), punkt 3 ble enstemmig vedtatt,  
H’s tilleggsforslag ble nedstemt 20-13 (1Ap, 7H, 3FrP, 1MDG, 1KrF). 
 
Kommunestyrets vedtak 15.05.2018: 

 Fra skoleåret 2018/19 opphører kjøp av grunnskoleplasser for voksne i andre 
kommuner. Hele grunnskoleløpet for voksne tilbys ved Ås kommunale 
voksenopplæringssenter (Ås VO) fra høsten 2018.  

 Særskilt tilrettelagt opplæring (STO) i voksenopplæringen avslutter 
prosjektperioden juni 2018. Den midlertidige organisatoriske plasseringen av STO 
ved PPS, avvikles. STO føres tilbake til Ås VO. 

 Tilstandsrapport for 2017 med utviklingsmelding 2018 for Ås VO, tas til 
etterretning.  
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K-28/18 
Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 2018 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 28.02.2018: 
1. Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 2018 for Ås-skolen tas til 

etterretning. 
2. Frem mot 2019 er det behov for mer IT-hjelp til skolene i forbindelse med 

implementering av læringsbrett i undervisningen. Rådmannen legger frem forslag 
til styrking av IT-tjenestene til skolene, i forbindelse med behandling av revidert 
budsjett 2018. 

3. I tilstandsrapport 2018 tas inn en oversikt over de viktigste lovkrav til skolen, og 
etatens vurdering av status for etterlevelse av krav.  

 

Kommunestyrets behandling 15.05.2018: 
Ivar Ekanger (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Rådmannen må videre følge opp Kommunestyrets vedtak i K-sak 44/17 og komme 
tilbake med dette til HOK.   
 

Bengt Nøst-Klemmetsen(H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Rådmannens bes fremme følgende saker til HOK og HHS i løpet av høsten 2018: 
1. Saksfremlegg som viser hvordan midlene på kr. 820 000,- fra Helsedirektoratet til 

psykolog for barn mellom 0 og 20 år og deres familier er fordelt, med orientering 
om innsatsen overfor ungdomsskolene i Ås med hensikt å bedre skolehverdagen 
og minske frafallet i skolen til ungdommene som opplever utfordringer knyttet til 
psykisk helse. 

2. Saksfremlegg om fordeling av de øremerkede midlene på kr. 5,3 millioner til 
«styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten» med tiltak for 
økning av kapasiteten for helsesøstertilbudet på skolene.  

 

Votering: Hovedutvalgets innstilling med tilleggsforslagene fra Ap og H ble 
enstemmig vedtatt.  
 

Kommunestyrets vedtak 15.05.2018: 
1. Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 2018 for Ås-skolen tas til 

etterretning. 
2. Frem mot 2019 er det behov for mer IT-hjelp til skolene i forbindelse med 

implementering av læringsbrett i undervisningen. Rådmannen legger frem forslag 
til styrking av IT-tjenestene til skolene, i forbindelse med behandling av revidert 
budsjett 2018. 

3. I tilstandsrapport 2018 tas inn en oversikt over de viktigste lovkrav til skolen, og 
etatens vurdering av status for etterlevelse av krav.  

4. Rådmannen må videre følge opp Kommunestyrets vedtak i K-sak 44/17 og 
komme tilbake med dette til HOK.   

5. Rådmannens bes fremme følgende saker til HOK og HHS i løpet av høsten 2018: 
1. Saksfremlegg som viser hvordan midlene på kr. 820 000,- fra 

Helsedirektoratet til psykolog for barn mellom 0 og 20 år og deres familier er 
fordelt, med orientering om innsatsen overfor ungdomsskolene i Ås med 
hensikt å bedre skolehverdagen og minske frafallet i skolen til ungdommene 
som opplever utfordringer knyttet til psykisk helse. 

2. Saksfremlegg om fordeling av de øremerkede midlene på kr. 5,3 millioner til 
«styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten» med tiltak for 
økning av kapasiteten for helsesøstertilbudet på skolene.  
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K-29/18 
Revidering av Ås kommunes finansreglement 
 

Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
1. Rådmannens forslag til finans- og gjeldsreglement av 11.4.2018 vedtas med 

virkning fra 15.5.2018.  
2. Ås kommune skal stille strenge krav til sosiale forhold, etikk og miljø ved 

plassering av kapital. Alle finansielle plasseringer skal derfor følge retningslinjer 
for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland. 

3. Månedlig rapportering til kommunestyret av finansporteføljen endres til tertialvis 
rapportering. 

4. Gjennomsnittlig kredittkvalitet i en obligasjonsportefølje skal minimum være på 
BBB-, tilsvarende definisjonen «Investment grade», solide industriselskaper, i 
finansmarkedet. 

5. 10% av porteføljen kan plasseres i High Yield rentefond med gjennomsnittlig 
kredittkvalitet B- eller bedre.  

6. Det omdisponeres 30 mill. kr fra kommunens disposisjonsfond til ubundet 
investeringsfond. 

7. Finans- og gjeldsreglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser 
kommunestyret har vedtatt. 

 

Kommunestyrets behandling 15.05.2018: 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 
Primært: Punkt 5 strykes.  
Subsidiært: Punkt 5 endres til: 5% av porteføljen i High Yield rentefond med 
gjennomsnittlig kredittkvalitet BBB- eller bedre.  
 

Ola Nordal (Ap) fremmet forslag om følgende tilføyelse i punkt 7: 
«…vedtatt om finansforvaltning.» 
 

Votering:  
Formannskapets innstilling punkt 1 – 4 ble enstemmig vedtatt,  
punkt 5 ble vedtatt 17-16 (5Ap, 4Sp, 3MDG, 2SV, 1KrF, 1R) ved alternativ votering 
mot SVs forslag, punkt 6 - 7 med Ap’s tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 15.05.2018: 
1. Rådmannens forslag til finans- og gjeldsreglement av 11.4.2018 vedtas med 

virkning fra 15.5.2018.  
2. Ås kommune skal stille strenge krav til sosiale forhold, etikk og miljø ved 

plassering av kapital. Alle finansielle plasseringer skal derfor følge retningslinjer 
for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland. 

3. Månedlig rapportering til kommunestyret av finansporteføljen endres til tertialvis 
rapportering. 

4. Gjennomsnittlig kredittkvalitet i en obligasjonsportefølje skal minimum være på 
BBB-, tilsvarende definisjonen «Investment grade», solide industriselskaper, i 
finansmarkedet. 

5. 10% av porteføljen kan plasseres i High Yield rentefond med gjennomsnittlig 
kredittkvalitet B- eller bedre.  

6. Det omdisponeres 30 mill. kr fra kommunens disposisjonsfond til ubundet 
investeringsfond. 

7. Finans- og gjeldsreglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser 
kommunestyret har vedtatt om finansforvaltning.  
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K-30/18 
Søndre Follo Renseanlegg IKS - Oppfyllelse av rensekrav 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
1. Kommunestyret er kjent med at tilført mengde avløpsvann er i ferd med å overgå 

rensekapasiteten på Søndre Follo Renseanlegg og at det er behov for å treffe 
umiddelbare tiltak for å overholde lov og forskrift. 

2. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til gjennom representantskapet å pålegge 
selskapet å gjennomføre nødvendige og hensiktsmessige tiltak for å imøtekomme 
fylkesmannens krav. I første omgang bør dette være å etablere et ekstra 
sedimenteringsbasseng og på sikt ferdigstille et nytt renseanlegg. Løsningen 
forutsetter at selskapet får innvilget videre dispensasjon fra sekundærrensekravet 
fra fylkesmannen. 

3. Selskapsavtalen for Søndre Follo Renseanlegg, punkt 11.1 endres til: Selskapets 
låneramme settes til kr. 100 millioner. Selskapet kan bare ta opp lån til 
kapitalformål eller konvertering av gammel gjeld. 

 
 
Kommunestyrets behandling 15.05.2018: 
Erik Wegge Bergvik (MDG) fremmet følgende forslag:  
Punkt 2:  

 andre setning, fra og med «….og på sikt..» endres til: «Arbeid med ferdigstilling 
av nytt renseanlegg som oppfyller gjeldende rensekrav bør igangsettes så snart 
som mulig.» 

 siste setning strykes. 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling: 
punkt 1 ble enstemmig vedtatt 
punkt 2 ble vedtatt 20-13 (2Ap, 1H, 4Sp, 3MDG, 2SV, 1Rødt) ved alternativ votering 
mot MDGs forslag. 
punkt 3 ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 15.05.2018: 
1. Kommunestyret er kjent med at tilført mengde avløpsvann er i ferd med å overgå 

rensekapasiteten på Søndre Follo Renseanlegg og at det er behov for å treffe 
umiddelbare tiltak for å overholde lov og forskrift. 

2. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til gjennom representantskapet å pålegge 
selskapet å gjennomføre nødvendige og hensiktsmessige tiltak for å imøtekomme 
fylkesmannens krav. I første omgang bør dette være å etablere et ekstra 
sedimenteringsbasseng og på sikt ferdigstille et nytt renseanlegg. Løsningen 
forutsetter at selskapet får innvilget videre dispensasjon fra sekundærrensekravet 
fra fylkesmannen. 

3. Selskapsavtalen for Søndre Follo Renseanlegg, punkt 11.1 endres til: Selskapets 
låneramme settes til kr. 100 millioner. Selskapet kan bare ta opp lån til 
kapitalformål eller konvertering av gammel gjeld. 
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K-31/18 
Fleridrettshall ved Ås videregående skole og Åsgård skole 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
1. Ås kommune inngår samarbeid med Akershus fylkeskommune om etablering av 

en ny fleridrettshall ved Ås videregående skole.  
2. Samarbeidsprosjektet forutsetter at det etableres en fleridrettshall med spilleflate 

25x45m, med tribunekapasitet for ca. 370 besøkende, og med lavkarbonbetong.  
3. Det bygges en fleridrettshall ved Åsgård skole med spilleflate 25x45m. Det søkes 

innarbeidet noe tilskuerkapasitet. Mobile uttrekkstribuner i tillegg vil gjøre hallen 
egnet for annen kulturvirksomhet.  

4. Investeringsbudsjettet tilføres kr 40,4mill. i budsjettregulering 1.tertial.  
5. Ås kommune anmoder Akershus fylkeskommune om å utrede konsekvenser av 

alternative energikilder til belysning og oppvarming.   
 
 
Kommunestyrets behandling 15.05.2018: 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Ås kommunestyre ber rådmannen vurdere et alternativ som også kan gi et halltilbud 
til friidretten.  
 
Jorunn Nakken (V) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Punkt 1: Hallen skal bygges i massivtre. 
Punkt 3: Så langt det er praktisk og økonomisk mulig skal hallen tilpasses krav til 
kulturhus når det gjelder materialer og akustikk. 
 
Laila P Nordsveen (Ap) fremmet forslag om tilføyelse i punkt 2:  
«…lavkarbonbetong eller massivtre.» 
 
Odd Vangen (Sp) fremmet følgende forslag: 
Punkt 3 strykes. Saken skal heretter hete «Fleridrettshall ved Ås videregående skole. 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
V’s tilleggsforslag punkt 1 ble nedstemt 26-7 (2MDG, 2SV, 2V, 1Rødt) 
 
Formannskapets innstilling punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
Ap’s forslag punkt 2 ble vedtatt 26-7 (4H, 3Frp) 
 
Formannskapets innstilling punkt 3 ble vedtatt 21-12 (1Ap, 3Frp, 4 Sp, 2MDG, 2SV) 
ved alternativ votering mot Sp’s forslag.  
V’s tilleggsforslag ble nedstemt 25-8 (1Ap, 1H, 2SV, 2V, 1Krf, 1Rødt) 
 
Formannskapets innstilling punkt 4 og 5 ble enstemmig vedtatt.  
 
SVs tilleggsforslag ble nedstemt 25-8 (1Ap, 1MDG, 2SV, 2V, 1Krf, 1Rødt) 
 
Ordfører fikk i fullmakt å endre rekkefølgen på punktene i protokollen. 
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Kommunestyrets vedtak 15.05.2018: 
1. Ås kommune inngår samarbeid med Akershus fylkeskommune om etablering 

av en ny fleridrettshall ved Ås videregående skole.  
2. Samarbeidsprosjektet forutsetter at det etableres en fleridrettshall med 

spilleflate 25x45m, med tribunekapasitet for ca. 370 besøkende, og med 
lavkarbonbetong eller massivtre. 

3. Ås kommune anmoder Akershus fylkeskommune om å utrede konsekvenser 
av alternative energikilder til belysning og oppvarming. 

4. Det bygges en fleridrettshall ved Åsgård skole med spilleflate 25x45m. Det 
søkes innarbeidet noe tilskuerkapasitet. Mobile uttrekkstribuner i tillegg vil 
gjøre hallen egnet for annen kulturvirksomhet.  

5. Investeringsbudsjettet tilføres kr 40,4mill. i budsjettregulering 1.tertial.  
   
 
 

K-32/18 
Utflytting av kommunale virksomheter lokalisert i Rådhusplassen 
29. Endret løsning 
 
Formannskapets  innstilling 02.05.2018: 
1. Det etableres et nytt modulbygg på hangartomta i Brekkeveien 10. Bygget 

plasseres fortrinnsvis så langt sør på tomta som mulig. Søknad om dispensasjon 
fra reguleringsformålet behandles på ordinær måte. 

2. Dagsenteret flyttes fra Moerveien 10 til administrasjonsbygget på Bjørnebekk. 
3. Rådmannen får fullmakt til å plassere berørte enheter i modulen og Tannklinikken 

ut i fra en best mulig utnyttelse av bygningsmassen og den enkelte enhets 
tjenesteproduksjon. Følgende enheter blir berørt i første omgang: Ås 
helsestasjon, Helsestasjon for ungdom, Familieteamet, PPS, Stab Oppvekst og 
kultur, Økonomi og Organisasjon & personal.  

4. Eksisterende hangarbygg rives og virksomheten som i dag er i hangaren flyttes til 
nytt lagerbygg på Bjørnebekk. 

5. Modulbygget kan kjøpes dersom det viser seg å være det økonomisk sett mest 
fordelaktige alternativet.  

6. Eventuelt behov for tilleggsfinansiering etter anbudskonkurranse fremmes i 
forbindelse med 1. tertial reguleringen. 

 
Kommunestyrets behandling 15.05.2018: 
Marianne Røed (Sp) fremmet følgende forslag: 

 Punkt 1 utgår. 
Nytt punkt 1: Det er viktig at ansatte i Ås kommune har et godt arbeidsmiljø, 
herunder trygge arbeidslokaler. En del ansatte i kommunen har ikke akseptable 
arbeidslokaler i dag. 

 
Rustad skole skal stå ferdig senest i august 2019, og vil i en periode på noen år 
etter åpning ha overkapasitet. Kommunestyret mener overkapasiteten på Rustad 
må tas i bruk for å sikre våre ansatte et godt arbeidsmiljø frem til permanent 
løsning er etablert.  Det er ikke aktuelt å oppføre det skisserte modulbygget, som 
kan koste over 40 millioner, når vi allerede fra senest august 2019 har kapasitet i 
moderne og gode lokaler på Rustad.  
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 Punkt 2 består som i innstillingen. 
 

 Punktene 4, 5 og 6 utgår.  
 
Marianne Røed (Sp) fremmet deretter følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. Sp’s alternative forslag utredes. 
 
Votering:  
Sp’s utsettelsesforslag ble vedtatt 20-13 (9Ap, 2SV, 1V, 1Krf) 
 
Kommunestyrets vedtak 15.05.2018: 
Saken utsettes. Sp’s alternative forslag utredes. 
 
 
 
 

K-33/18 
Gnr 54 bnr 360/361 og gnr 55 bnr 55 - Brekkeveien 8/10 - Modulbygg  
- Søknad om dispensasjon  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 26.04.2018 – mindretallsanket til 
kommunestyret: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-3 innvilger Hovedutvalg for teknikk 
og miljø (HTM) midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for Ås sentrum, plan R-
136 for oppføring av modulbygg innenfor område avsatt til parkering (P26). 
Dispensasjon gis med varighet på inntil 8 år. Begrunnelse fremkommer av 
saksutredningen.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-3 innvilger Hovedutvalg for teknikk 
og miljø (HTM) midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for Ås sentrum, plan R-
136 for oppføring av modulbygg utenfor regulert byggegrense mot jernbanen. Angitt 
areal er bindende, det vil si at fotavtrykket kun kan flyttes eller endres innenfor 
markert areal vist på situasjonskart av 18.04.2018. Dispensasjon gis med varighet på 
inntil 8 år. Begrunnelse fremkommer av saksutredningen.  
 
Dispensasjoner innvilges på følgende vilkår, jf. pbl. § 19-2: 

1. Eiendommene gnr/bnr. 54/360, 54/361 og 55/55 må sammenføyes, senest 
innen søknad om midlertidig brukstillatelse/ferdigattest 

2. Eventuell forlengelse av dispensasjonen krever ny behandling i HTM. 
3. Tiltakets bebygde areal (BYA) skal ikke overstige størrelsen på BYA som 

reguleringsplanen har lagt opp til innenfor regulerte byggegrenser, følgelig ca. 
1.337 m2. Tiltaket forutsettes for øvrig prosjektert i henhold til gjeldende 
reguleringsbestemmelser om gesims- og etasjehøyder.  

4. Tapt areal til parkering som følge av dispensasjonen skal kompenseres for 
annet sted på eiendommen 

5. Området skal gis god estetisk utforming. 
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Kommunestyrets behandling 15.05.2018: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 
Samtykke til å bryte bygge- og deleforbud faller utenfor rådmannens delegasjon, jfr. 
Reglementet pkt 9.2 første ledd, og skal således behandles politisk av HTM. Vedtak 
17/03226-9 oppheves. 
 
Votering: 
HTMs innstilling ble vedtatt 22-11 (3H, 3Frp, 3Sp, 1MDG, 1V)  
Frp’s tillegg ble vedtatt 27-6(Ap) 
 
Kommunestyrets vedtak 15.05.2018: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-3 innvilger Hovedutvalg for teknikk 
og miljø (HTM) midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for Ås sentrum, plan R-
136 for oppføring av modulbygg innenfor område avsatt til parkering (P26). 
Dispensasjon gis med varighet på inntil 8 år. Begrunnelse fremkommer av 
saksutredningen.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-3 innvilger Hovedutvalg for teknikk 
og miljø (HTM) midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for Ås sentrum, plan R-
136 for oppføring av modulbygg utenfor regulert byggegrense mot jernbanen. Angitt 
areal er bindende, det vil si at fotavtrykket kun kan flyttes eller endres innenfor 
markert areal vist på situasjonskart av 18.04.2018. Dispensasjon gis med varighet på 
inntil 8 år. Begrunnelse fremkommer av saksutredningen.  
 
Dispensasjoner innvilges på følgende vilkår, jf. pbl. § 19-2: 

1. Eiendommene gnr/bnr. 54/360, 54/361 og 55/55 må sammenføyes, senest 
innen søknad om midlertidig brukstillatelse/ferdigattest 

2. Eventuell forlengelse av dispensasjonen krever ny behandling i HTM. 
3. Tiltakets bebygde areal (BYA) skal ikke overstige størrelsen på BYA som 

reguleringsplanen har lagt opp til innenfor regulerte byggegrenser, følgelig ca. 
1.337 m2. Tiltaket forutsettes for øvrig prosjektert i henhold til gjeldende 
reguleringsbestemmelser om gesims- og etasjehøyder.  

4. Tapt areal til parkering som følge av dispensasjonen skal kompenseres for 
annet sted på eiendommen 

5. Området skal gis god estetisk utforming. 
 
Samtykke til å bryte bygge- og deleforbud faller utenfor rådmannens delegasjon, jfr. 
Reglementet pkt 9.2 første ledd, og skal således behandles politisk av HTM. Vedtak 
17/03226-9 oppheves. 
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K-34/18 
Integrering av flyktninger i Ås 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 25.04.2018: 
Orienteringen om integrering av flyktninger i Ås tas til etterretning. 
 

 Hovedutvalg for helse og sosial vil vektlegge viktigheten av å fortsette arbeidet 
med integreringen av flyktninger. 

 

 Hovedutvalg for helse og sosial ber flyktningetjenesten om en orientering på 
framdrift vedrørende tiltak med mål om integrering av flyktninger innen 
30.09.2019. 

 
 
Kommunestyrets behandling 15.05.2018: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 15.05.2018: 
Orienteringen om integrering av flyktninger i Ås tas til etterretning. 
 

 Kommunestyret vil vektlegge viktigheten av å fortsette arbeidet med integreringen 
av flyktninger. 

 

 Kommunestyret ber flyktningetjenesten om en orientering på framdrift vedrørende 
tiltak med mål om integrering av flyktninger innen 30.09.2019. 

 
 
 

K-35/18 
Uttreden av kommunale verv 
- Anne Hjørnegård Bjerke (Sp) - Nyvalg 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
Anne Hjørnegård Bjerke (Sp) har trådt ut av sine kommunale verv på grunn av 
folkeregistrert flytting fra kommunen. 
 
1. Som nytt varamedlem i formannskapet på plass nr. 1 på fellesliste Sp og KrF 

velges: Odd Vangen (Sp). 
 
Følgende endringer vedtas for overtakstnemnden (klagenemnd for 
eiendomsskatt):  
Odd Vangen fritas som medlem og leder.  
Som nytt medlem av overtakstnemnden velges Gunnar Tangvald (Sp).  
Som ny leder velges nåværende nestleder Ingunn Taksdal (SV).  
Som ny nestleder velges………….. 
 

2. Som nytt varamedlem i administrasjonsutvalget på plass nr. 3 på fellesliste Sp og 
KrF velges: Odd Vangen (Sp) 
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3. Som nytt medlem av hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) på fellesliste Sp 

og KrF velges: Marit Austreng (Sp) 
 

4. Som nytt varamedlem av HOK på plass nr. 2 på fellesliste Sp og KrF velges:  
Arne Ellingsberg (Sp) 

 
Konsekvenser for kommunestyret: 
Det foretas nytt valgoppgjør for Senterpartiet (Sp) i kommunestyret slik: 
Svend Trygve Kvarme blir nytt fast medlem på plass nr. 4 etter opprykk. 
Janne-Christine Fossum blir nytt varamedlem på plass nr. 7 etter opprykk. 
 
Kommunestyrets behandling 15.05.2018: 
Sp fremmet følgende forslag:  
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Votering: Sp’s forslag ble enstemmig vedtatt.   
 
Kommunestyrets vedtak 15.05.2018: 
Anne Hjørnegård Bjerke (Sp) har trådt ut av sine kommunale verv på grunn av 
folkeregistrert flytting fra kommunen. 
 
1. Som nytt varamedlem i formannskapet på plass nr. 1 på fellesliste Sp og KrF 

velges: Odd Vangen (Sp). 
 
Følgende endringer vedtas for overtakstnemnden (klagenemnd for 
eiendomsskatt):  
Odd Vangen fritas som medlem og leder.  
Som nytt medlem av overtakstnemnden velges Gunnar Tangvald (Sp).  
Som ny leder velges nåværende nestleder Ingunn Taksdal (SV).  
Som ny nestleder velges Gunnar Tangvald (Sp). 
 

2. Som nytt varamedlem i administrasjonsutvalget på plass nr. 3 på fellesliste Sp og 
KrF velges: Odd Vangen (Sp) 

 
3. Som nytt medlem av hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) på fellesliste Sp 

og KrF velges: Marit Austreng (Sp) 
 

4. Som nytt varamedlem av HOK på plass nr. 2 på fellesliste Sp og KrF velges:  
Gunnar Tangvald (Sp) 

 
5. Som nytt varamedlem av HOK på plass nr. 3 på fellesliste Sp og KrF velges: Arne 

Ellingsberg (Sp) 
 
Konsekvenser for kommunestyret: 
Det foretas nytt valgoppgjør for Senterpartiet (Sp) i kommunestyret slik: 
Svend Trygve Kvarme blir nytt fast medlem på plass nr. 4 etter opprykk. 
Janne-Christine Fossum blir nytt varamedlem på plass nr. 7 etter opprykk. 
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K-36/18 
Uttreden av kommunale verv - Sofie Alm Nordsveen (Ap) 
- Nyvalg 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
Sofie Alm Nordsveen (Ap) har trådt ut av sine kommunale verv på grunn av 
folkeregistrert flytting fra kommunen. 
 
1. Som nytt varamedlem i formannskapet på plass nr. 7 velges: ….. 

 
2. Som nytt medlem av hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) på plass nr. 2 på 

felles liste Ap, MDG, SV, V og Rødt, velges: Marit Hauken 
 
3. Som nytt varamedlem av HOK på plass nr.6 (vakant etter K-sak 88/16): 

Shangquan Chen 
 
4. Som nytt varamedlem på plass nr. 6 velges: Grazyna Englund. 

 
Konsekvenser for kommunestyret: 
Det foretas nytt valgoppgjør for Arbeiderpartiet (Ap) i kommunestyret slik: 
Bonsak Hammeraas blir nytt fast medlem på plass nr. 10. 
Rolf Berntsen blir nytt varamedlem på plass nr. 13 etter opprykk. 
 
 
Kommunestyrets behandling 15.05.2018: 
Ap fremmet følgende forslag til innstillingens punkt 1: Live Holck Johannessen.  
 
Votering:  
Formannskapets innstilling med tillegg fra Ap ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 15.05.2018: 
Sofie Alm Nordsveen (Ap) har trådt ut av sine kommunale verv på grunn av 
folkeregistrert flytting fra kommunen. 
 
1. Som nytt varamedlem i formannskapet på plass nr. 7 velges: Live Holck 

Johannessen. 
 

2. Som nytt medlem av hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) på plass nr. 2 på 
felles liste Ap, MDG, SV, V og Rødt, velges: Marit Hauken 

 
3. Som nytt varamedlem av HOK på plass nr.6 (vakant etter K-sak 88/16): 

Shangquan Chen 
 
4. Som nytt varamedlem på plass nr. 6 velges: Grazyna Englund. 

 
Konsekvenser for kommunestyret: 
Det foretas nytt valgoppgjør for Arbeiderpartiet (Ap) i kommunestyret slik: 
Bonsak Hammeraas blir nytt fast medlem på plass nr. 10. 
Rolf Berntsen blir nytt varamedlem på plass nr. 13 etter opprykk. 
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K-37/18 
Alkoholpolitikk, Ås kommune 2016-2020. Ny behandling etter 
drøftingssak i HHS 25.04.2018. 
 
Hovedutvalg for helse- og sosials innstilling: 
I «Retningslinjer for saksbehandling av salgs- og skjenkebevillinger i Ås kommune i 
bevillingsperioden 2016-2020», under avsnittet B. strykes punkt 4: 

«Alminnelig skjenkebevilling for gruppe 3 (22-60%) kan bare gis til 
spiserestauranter hvis følgende krav vurderes oppfylt: - Det kreves kjøkken 
som tilbereder varmmat. Mat skal kunne bestilles i hele åpningstiden med 
unntak av siste time før stengning.» 

 
 
Kommunestyrets behandling 15.05.2018: 
Ordfører fremmet forslag om å utsette saken av tidsmessige grunner. 
 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets utsettelsesvedtak 15.05.2018: 
Saken utsettes av tidsmessige grunner.  
 
 
 
 

K-38/18 
Ås kommunes årsmelding 2017 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
Årsmelding med årsberetning 2017 tas til orientering. 
 
 
Kommunestyrets behandling 15.05.2018: 
Ordfører fremmet forslag om å utsette saken av tidsmessige grunner. 
 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets utsettelsesvedtak 15.05.2018: 
Saken utsettes av tidsmessige grunner.  
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K-39/18 
Ås kommunes årsregnskap og årsberetning  2017 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
1. Årsregnskapet til Ås kommune 2017 godkjennes. 
2. Årets meravkastning på kapitalforvaltning, 5,57 mill. kr, avsettes til bufferfond 

25650130 Avkastning kapitalforvaltning. 
3. Årets resterende mindreforbruk på 10,68 mill.kr overføres generelt 

disposisjonsfond 25650000. 
 
Kommunestyrets behandling 15.05.2018: 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 15.05.2018: 
1. Årsregnskapet til Ås kommune 2017 godkjennes. 
2. Årets meravkastning på kapitalforvaltning, 5,57 mill. kr, avsettes til bufferfond 

25650130 Avkastning kapitalforvaltning. 
3. Årets resterende mindreforbruk på 10,68 mill.kr overføres generelt 

disposisjonsfond 25650000. 
 
 
 
 

K-40/18 
Rapport om selskapskontroll - Søndre Follo Renseanlegg IKS 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
 
1. Kommunestyret ber Ås kommunes medlemmer av representantskapet i Søndre 

Follo Renseanlegg IKS sørge for at selskapet setter i verk følgende tiltak: 
a. Gjennomfører planlagte evalueringer av måloppnåelse og 

kostnadseffektivitet, og sikrer at det blir rapportert om dette til styret. 
b. Ferdigstiller arbeid med utvikling av skriftlige rutiner for budsjettarbeidet. 
c. Sikrer en tilstrekkelig rensekapasitet for avløpsvann som bidrar til 

etterlevelse av utslippskrav, i samsvar med lov og forskrift, utslippstillatelse 
og statlige pålegg. 

2. Kommunestyret ber Ås kommunes representanter i representantskapet melde 
tilbake til kommunestyret om oppfølging av anbefalingene under punkt 1 innen 
seks måneder. 

 
 
Kommunestyrets behandling 15.05.2018: 
Ordfører fremmet forslag om å utsette saken av tidsmessige grunner. 
 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets utsettelsesvedtak 15.05.2018: 
Saken utsettes av tidsmessige grunner.  
 


