
 

 

  

  

 

21/01128 

 

MØTEPROTOKOLL 

Kommunestyret  
 
Møtetid: 16.06.2021 kl. 09.00 – 15.00 
Sted: Fjernmøte i Teams 

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 32 av 32. 
  

Møtende medlemmer:  
Emilie Efe Åm (Ap), Edvin Søvik (Ap), Ina Libak (Ap), Anne Odenmarck (Ap), 

Ida Hoem Olsen (Ap), Bengt Nøst-Klemmetsen (H), Zara Berg (H),  
Marianne Frid Nordby (H), Stein Ekhaugen (H), Sverre Strand Teigen (H), 
Annett Michelsen (Sp), Svend Trygve Kvarme (Sp), Martin Løken (MDG),  

Tor Malnes Grobstok (MDG), Liv Anna Lindman (MDG), Ulrika Jansson (MDG), 
Kjetil Barfelt (FrP), Gro Haug (FrP), Anne Whyte (FrP), Kristine Lien Skog (SV), 

Maria-Therese Jensen (V), Olav Fjeld Kraugerud (V), Paul Bolus Johansen (KrF) 
 
Møtende varamedlemmer: 

Jørgen Holck Johannessen (Ap), Wenche Jahrmann (Ap),  
Hans Jacob Skarpeid (Ap), Rubina Mushtaq Rikheim (H), Marit Austreng (Sp), 

Odd Rønningen (Sp), Knut Merox Iversen (SV), Eskild Gausemel Berge (SV), 
Morten Anker (R)  
 

Forfall:  
Ola Nordal (Ap), Gro Lundgård (Ap), Else Jorunn Vestby (Ap),  

(Anne Mari Borge (Ap) flyttet 15.06.2021), 
Ole Fredrik Nordby (H), Odd Vangen (Sp), Gisle Bjørneby (Sp),  
Dag H. Nestegard (SV), Alexander Ruhs Nilsson (R) 

 
Fra administrasjonene møtte: 

Kommunedirektør Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård sekretær, 
kommunalsjef Nils Erik Pedersen, kommunalsjef Tove Kreppen Jørgensen, 

økonomisjef Emil Schmidt og konsulent Jan Einbu. 
 
Diverse merknader: 

Maria-Therese Jensen (V) var forespurt om å fungere som settevaraordfører, og 
ble enstemmig valgt. Ingen kunne møte som vara for Ola Nordal. 

 
Påtroppende kommunedirektør Tom-Arne Tørfoss presenterte seg ved møtets 
start og ble ønsket velkommen. Dette var kommunedirektør Trine Christensens 

siste møte i kommunestyret. Ved møtets slutt takket ordfører henne for godt 
samarbeid. Trine Christensen avsluttet med en hilsen og takket for samarbeidet 

siden hun startet i 2011. 
 
Møteprotokoll godkjent 17.06.2021 / 03.09.2021* av fungerende ordfører Martin 

Løken og settevaraordfører Maria-Therese Jensen. 
*Trykkfeil rettet opp i vedtak i K-54/21, punkt c) er tilføyd. 

 
______________________                   ______________________ 
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 Side 

Informasjon fra kommunedirektør 

Referatsaker 

Saker til behandling 

37/21 20/01152-17 Gnr 54 bnr 353 og 361 - Ny verdivurdering 4 

38/21 18/01143-13 Finansiering av felles overvåkning av 
vannforekomster i vannområde Morsa 

2022-2027 

4 

39/21 18/01143-14 Forslag til videre organisering, finansiering og 
varighet av samarbeidet i vannområdet Morsa: 

Vansjø/Hobøl- og Hølenvassdraget med 
tilgrensende kystbekker og kystområder 

5 

40/21 21/01131-1 Mistillit til kommunens informasjon i sak om 
barnehager HOK-møtet 3.3.21 

6 

41/21 20/03847-11 Revisjon av samarbeidsavtale om 

voksenopplæring - Frogn, Vestby og Ås 
kommuner 

7 

42/21 21/01146-1 Etablering av ressursbarnehager 7 

43/21 21/01150-1 Vurdering av muligheten for økt fleksibilitet ved 

barnehageopptak 

7 

44/21 21/01501-1 Nye avtaler for eldre- og seniorsentrene i Ås 
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45/21 21/01058-1 Tilstandsrapport barnehager 2020 8 

46/21 16/00141-49 Rustad skole. Sluttrapport 9 

47/21 16/00212-5 Ljungbyveien 17. Sluttrapport 10 

48/21 16/00217-3 Solfallsveien spesialboliger. Sluttrapport 10 

49/21 20/03890-12 Lovlighetskontroll - K-sak 16/21 Kriterier for 

ettergivelse av eiendomsskatt 

11 

50/21 21/00617-1 Kontrollutvalget - Årsrapport 2020 12 

51/21 21/01023-1 Årsmelding med årsberetning 2020 for Ås 
kommune 

12 
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52/21 21/01107-7 Årsregnskap 2020 for Ås kommune 12 

53/21 21/01208-1 1. tertialrapport 2021 - Ås kommune 12 

54/21 21/01208-2 Budsjettreguleringer 1. tertial 2021 13 

    

 

 
_____ 

 
 

Referatsaker  

7/21 21/01210-4 Saksutskrift Eldrerådet 25.05.2021 Årsmelding 
2020 - Eldrerådet 

 
Referatsaken tas til orientering. 

 
 

 
Informasjon fra kommunedirektør 

 
1/21 21/01437-4 Tilleggsnotat: Gjennomgang av økonomimodell for 

grunnskolen i Ås kommune 

2/21 21/01961-1 Status for tildelte midler, forebygging av 
hatkriminalitet og diskriminering 

 
Sak 2/21 ble ettersendt kommunestyrets medlemmer 11.06.2021. 

 
Informasjonssakene tas til orientering. 
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Saker til behandling  

K-37/21 
Gnr 54 bnr 353 og 361 - Ny verdivurdering 
 
Formannskapets innstilling 02.06.2021: 

Tilsvarer kommunestyrets innstilling. 
 
Kommunestyrets behandling 16.06.2021: 

Votering: (32 stemmer) 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 
Kommunestyrets vedtak 16.06.2021: 
1. Kommunen tilbyr seg å overta gnr 54 bnr 353 vederlagsfritt mot drift og 

vedlikehold av gangveien. Begrunnelsen for at arealet overtas vederlagsfritt 
er som følger: 

a. Verdien ved en ekspropriasjon anses å være kr 0, jf. LB-2019-55002. 
b. Det er en fordel for alle parter at gangveien driftes og vedlikeholdes 

både frem til BS9 opparbeides (for kommunen) og etter at BS9 

opparbeides (for grunneier). 
 

2. Kommunen selger den delen av gnr 54 bnr 361 som er regulert til 
sentrumsformål (ca. 253 kvm), innenfor felt BS9 i R-287 

Områdereguleringsplan for Ås sentralområde, for kr 4 800 000 i henhold til 
verdivurderingen av 22.04.2021.  

 

 
K-38/21 
Finansiering av felles overvåkning av vannforekomster i 
vannområde Morsa 
2022-2027 
 
Formannskapets innstilling 02.06.2021: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 

 
Kommunestyrets behandling 16.06.2021: 

Votering: (32 stemmer) 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 
Kommunestyrets vedtak 16.06.2021: 
1. Ås kommune gir sin tilslutning til forslag til videre finansiering for felles 

overvåkning av vannforekomster i vannområde Morsa.  
2. Finansieringen fra kommunene skjer ut fra samme fordelingsnøkkel som 

bidrag til administrasjon av vannområdet, dvs at bidraget er basert på en 
kombinasjon av et tilskudd pr innbygger og per jordbruksareal innenfor 
vannområdet.  

3. Finansieringsordningen formaliseres med en foreløpig varighet på 6 år fra 
1.1.2022-31.12.2027. Varsel om uttreden fra finansieringsordningen må skje 

minimum ett kalenderår før iverksettelse. Overvåkningen er knyttet til 
vannområdets og kommunenes forpliktelser jf. Vanndirektivet. 
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4. Det sørges for at målene er avstemt med nye krav som stilles i helhetlig plan 
for Oslofjorden. 

5. Invitere Oslo- og Akershus Bonde- og Småbrukarlag og Østfold Bonde- og 

Småbrukarlag til å være observatører sammen med Bondelaget. 

 

 

K-39/21 
Forslag til videre organisering, finansiering og varighet 
av samarbeidet i vannområdet Morsa: Vansjø/Hobøl- og 
Hølenvassdraget med tilgrensende kystbekker og 
kystområder 
 

Formannskapets innstilling 02.06.2021: 
1. Ås kommune gir sin tilslutning til videre partnerskapssamarbeid i 

vannområdet Morsa. Organiseringen skjer i tråd med beskrivelsen i dette 

saksframlegget og «Mandat for vannområdet MORSA» 13.10.2020. 
 

2. Partnerskapet formaliseres med en foreløpig varighet på 6 år fra 01.01.2022-
31.12.2027. Varsel om uttreden av partnerskapet må skje minimum ett 
kalenderår før iverksettelse. 

 
3. Finansieringen fra kommunene skjer ved et årlig driftstilskudd, der 

finansieringsnøkkelen en basert på en kombinasjon av et tilskudd pr 
innbygger og per jordbruksareal i vannområdet. Det vises til finansieringsplan 
i tabell 2 og 3 i saksutredningen.  

 
Kommunestyrets behandling 16.06.2021: 

Kristine Lien Skog (SV) fremmet hovedutvalg for næring og miljøs (HNM) 
innstilling punkt 4 og 5: 

1. Det bes om at organiseringen og virkemidlene gjennomgås om den er 

hensiktsmessig for å oppnå målene i MORSA. Evalueringen gjennomføres 
innen utgangen av 2021. 

2. Vannområdet skal tilstrebe et tett samarbeid med kommunene for å sikre 
at kravene til vedlikehold av åpne vannveier blir ivaretatt ved tildeling av 

produksjonstilskudd og at aktuelle flomsikringstiltak ivaretar mål om god 
vannkvalitet etter vannforskriften. 

 

Olav Fjeld Kraugerud (V) foreslo nytt punkt: 
Det bes om en sak til HNM hvor mye av vannområde-relatert arbeid som 

kan dekkes over VA-gebyret, med det mål å intensivere arbeidet med å 
oppnå tilstandsnivå «god». 
 

Kommunestyret var enige om at forslagene fra SV og V skilles ut som internt 
vedtak for oppfølging i Ås kommune. 

 
Votering: (32 stemmer) 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

V’s forslag ble vedtatt 18–14 (7Ap, 4Sp, 3FrP). 
Fellesforslag fra SV og V punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 

Fellesforslag fra SV og V punkt 2 ble vedtatt 28–4 (4Sp). 
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Kommunestyrets vedtak 16.06.2021: 

1. Ås kommune gir sin tilslutning til videre partnerskapssamarbeid i 
vannområdet Morsa. Organiseringen skjer i tråd med beskrivelsen i dette 
saksframlegget og «Mandat for vannområdet MORSA» 13.10.2020. 

2. Partnerskapet formaliseres med en foreløpig varighet på 6 år fra 01.01.2022-
31.12.2027. Varsel om uttreden av partnerskapet må skje minimum ett 

kalenderår før iverksettelse. 
3. Finansieringen fra kommunene skjer ved et årlig driftstilskudd, der 

finansieringsnøkkelen en basert på en kombinasjon av et tilskudd pr 

innbygger og per jordbruksareal i vannområdet. Det vises til finansieringsplan 
i tabell 2 og 3 i saksutredningen.  

 
Tilleggsvedtak for intern oppfølging i Ås kommune: 

4. Det bes om at organiseringen og virkemidlene gjennomgås om den er 
hensiktsmessig for å oppnå målene i MORSA. Evalueringen gjennomføres 
innen utgangen av 2021. 

5. Vannområdet skal tilstrebe et tett samarbeid med kommunene for å sikre at 
kravene til vedlikehold av åpne vannveier blir ivaretatt ved tildeling av 

produksjonstilskudd og at aktuelle flomsikringstiltak ivaretar mål om god 
vannkvalitet etter vannforskriften. 

6. Det bes om en sak til HNM hvor mye av vannområde-relatert arbeid som kan 

dekkes over VA-gebyret, med det mål å intensivere arbeidet med å oppnå 
tilstandsnivå «god». 

 

K-40/21 

Mistillit til kommunens informasjon i sak om barnehager 
HOK-møtet 3.3.21 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 14.04.2021 - 
mindretallsanket: 

Saken tas til orientering.  
 
Kommunestyrets behandling 16.06.2021: 

Zara Mushtaq Berg (H) fremmet følgende forslag: 
Kommunestyret finner det uheldig at det presenteres motstridende opplysninger 

før og etter behandlingen av en sak i Hovedutvalget. Informasjon fra 
Kommunedirektøren danner grunnlaget for politiske vedtak og må være 
kvalitetssikret, oppdatert og korrekt for å sikre gode vedtak. 

 
Protokolltilførsel ble fremmet i møtet av Gro Haug (FrP) på vegne av H og FrP: 

Høyre og Frp stilte ikke mistillit, men mindretallsanket saken. Partiene mener 
derfor at sakens tittel burde vært formulert annerledes. 
 

Votering: (32 stemmer) 
Hovedutvalgets vedtak ble enstemmig vedtatt. 

H’s forslag ble nedstemt 21–11 (6H, 3FrP, 2V). 
 
Kommunestyrets vedtak 16.06.2021: 

Saken tas til orientering.  
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K-41/21 
Revisjon av samarbeidsavtale om voksenopplæring - 
Frogn, Vestby og Ås kommuner 
 
Formannskapets innstilling 02.06.2021: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 

 
Kommunestyrets behandling 16.06.2021: 

Votering: (32 stemmer) 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 16.06.2021: 
1. Ås kommunestyre vedtar revidert samarbeidsavtale om voksenopplæring 

mellom Frogn, Vestby og Ås kommuner, jf. vedlagte samarbeidsavtale. 
2. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å fjerne henvisningene til 

introduksjonsloven fra samarbeidsavtalen per 1.1.2021. 

 
 

K-42/21 
Etablering av ressursbarnehager 
 

Formannskapets innstilling 02.06.2021: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 

Kommunestyrets behandling 16.06.2021: 
Votering: (32 stemmer) 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 16.06.2021: 
Frydenhaug og Nordby barnehager etableres som ressursbarnehager fra august 
2021 hvor bemanning, kompetanse, leke og oppholdsareal, samt utstyr er 

særlig tilpasset barn med særlige behov. 
 

 
 

K-43/21 

Vurdering av muligheten for økt fleksibilitet ved 
barnehageopptak 
 
Formannskapets innstilling 02.06.2021: 

Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 16.06.2021: 

Gro Haug (FrP) foreslo endring i punkt 3: 
Ordningen gjøres gjeldene fra 1.8.21. 

 
Votering: (32 stemmer) 
Formannskapets innstilling ble vedtatt 29-3 (3FrP) ved alternativ votering mot 

formannskapets innstilling med FrP’s endring. 
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Kommunestyrets vedtak 16.06.2021: 
1. For å gi økt fleksibilitet i barnehageopptaket gjennom året skal bemanningen i 

en barnehage i Ås sentrum og en barnehage i Ås nord økes med en pedagog.  
2. Pedagogstillingene skal komme i tillegg til det antall pedagoger barnehagene 

skal ha etter pedagognormen, ved oppstart av nytt barnehageår (august).  

3. Ordningen gjøres gjeldende fra 01.08.22. 
4. Nødvendige midler for å dekke stillingene innarbeides i HP 2022-25.  

5. Kommunens dekningsgrad på 95% vurderes i forbindelse med ny 
barnehagebehovsplan 2022. 

 

K-44/21 
Nye avtaler for eldre- og seniorsentrene i Ås kommune 
 

Formannskapets innstilling 02.06.2021: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 

 
Kommunestyrets behandling 16.06.2021: 
Votering: (32 stemmer) 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 16.06.2021: 

1. Ås kommune er innstilt på å fortsette et avtalefestet samarbeid med Ås 
seniorsenter og Nordby eldresenter, men på nye vilkår. 

2. Følgende legges til grunn for videre arbeid: 
a) Gjeldende avtale med Ås seniorsenter er foreldet og samsvarer ikke med 

dagens virkelighet. Avtalen som har ett års oppsigelsesfrist sies opp fra 
01.07.2021 og løper til 30.6.2022. Ny avtale fremforhandles innen 31.12.2021 
og gjøres gjeldende fra 01.07.2022. 

b) Den utløpte avtalen med Nordby eldresenter gis forlenget gyldighet til 
31.12.2021. Ny avtale fremforhandles innen 31.12.2021 og gjøres gjeldende 
fra 01.01.2022. 

3. Den avkortede fakturaen til Ås seniorsenter på kr 93.314,- for påløpte 
lønnskostnader i 2020 ettergis. Beløpet finansieres fra ubundet driftsfond. 

4. Fra gjenoppstart og ansatt leder er tilbake, og fram til 31.06.2022, skal Ås 
seniorsenter betale lønnsutgifter for ansatt leder i tråd med gjeldende avtale. 
Videre eventuelle økonomiske betingelser reguleres i ny avtale. 

 

K-45/21 
Tilstandsrapport barnehager 2020 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 14.04.2021: 

Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 

Kommunestyrets behandling 16.06.2021: 
Votering: (32 stemmer) 
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 16.06.2021: 

Tilstandsrapport for barnehager 2020 med utviklingsmelding 2021 tas til 
etterretning. 



Ås kommune 

  
Kommunestyret  16.06.2021 Side 9 av 14 

  

K-46/21 
Rustad skole. Sluttrapport 
 

Formannskapets innstilling 21.04.2021: 
1. Sluttrapport Rustad skole godkjennes. 

2. Kommunedirektøren bes legge frem en sak for HTP vedrørende 
støyproblematikken ved Rustad skole, med forslag til avbøtende tiltak og 
kostnadsoverslag. 

 
Kommunestyrets behandling 16.06.2021: 

Olav Fjeld Kraugerud (V) fremmet tilleggsforslag fra Ap, Sp, MDG, SV, V og KrF 
som punkt 3:  
Nedenstående følger rapporten når rapporten lastes ned som en datafil/trykkes: 

"Det har vært utfordringer ved ferdigstillelse av Rustad skole som ikke 
fremkommer tydelig i sluttrapporten. Dette gjelder blant annet HMS (ved f.eks. 

hendelse med at flaggstang falt ned), tekniske mangler (f.eks. sammenføyning 
av avløpsrør som førte til vannskader), tekniske beregninger (f.eks. 
vanninntrenging gjennom grunnvannstrykk), uteområdene (utforming av 

skoleanleggets uteareal som har gitt økt støybelastning på naboeiendommene, 
utforming av vegetasjonsfelt og regnbed i forhold til den intensive bruken, og 

felling av trær som skulle spares, etc.). Samlede mangler har ført til 
administrative utfordringer og vanskeligere læringsforhold i skolens første 2 år.  

 
Merknad: Om det ovennevnte limes inn som tekstboks på rapportens første 
sider, eller om det legges som "vedlegg, siste side" er underordnet, så lenge det 

kommer i samme fil som når rapporten lastes ned. Og det er arkivert sammen i 
kommunens systemer. 

 
Knut Merox Iversen (SV) fremmet følgende forslag: 
Funksjonaliteten til uteområdene utredes med tanke på tilpasninger som 

reduserer støy, styrker kvaliteten for elevene og etter erfaringer rundt bruk av 
ulike materialvalg. 

 
Paul Bolus Johansen (KrF) fremmet følgende forslag: 
Sluttrapporten om Rustad skole tas til orientering. 

 
Votering: (32 stemmer) 

Formannskapets innstilling punkt 1 ble vedtatt 26–6 (3FrP, 1SV, 1V, 1KrF) ved 
alternativ votering mot KrF’s forslag. 
Fellesforslaget fra Ap, Sp, MDG, SV, V og KrF ble vedtatt 23-9 (6H, 3FrP). 

Formannskapets innstilling punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
SV’s forslag ble vedtatt 24-8 (6H, 2Sp). 

 
Kommunestyrets vedtak 16.06.2021: 
1. Sluttrapport Rustad skole godkjennes. 

2. Nedenstående følger rapporten når rapporten lastes ned som en 
datafil/trykkes: "Det har vært utfordringer ved ferdigstillelse av Rustad skole 

som ikke fremkommer tydelig i sluttrapporten. Dette gjelder blant annet HMS 
(ved f.eks. hendelse med at flaggstang falt ned), tekniske mangler (f.eks. 
sammenføyning av avløpsrør som førte til vannskader), tekniske beregninger 

(f.eks. vanninntrenging gjennom grunnvannstrykk), uteområdene (utforming 
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av skoleanleggets uteareal som har gitt økt støybelastning på 
naboeiendommene, utforming av vegetasjonsfelt og regnbed i forhold til den 

intensive bruken, og felling av trær som skulle spares, etc.). Samlede 
mangler har ført til administrative utfordringer og vanskeligere læringsforhold 
i skolens første 2 år.  

3. Kommunedirektøren bes legge frem en sak for HTP vedrørende 
støyproblematikken ved Rustad skole, med forslag til avbøtende tiltak og 

kostnadsoverslag. Funksjonaliteten til uteområdene utredes med tanke på 
tilpasninger som reduserer støy, styrker kvaliteten for elevene og etter 
erfaringer rundt bruk av ulike materialvalg. 

 
 

K-47/21 

Ljungbyveien 17. Sluttrapport 
 

Formannskapets innstilling 21.04.2021: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 

Kommunestyrets behandling 16.06.2021: 
Votering: (32 stemmer) 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 16.06.2021: 
Sluttrapport for Ljungbyveien 17 godkjennes. 
 

 

K-48/21 
Solfallsveien spesialboliger. Sluttrapport 
 
Formannskapets innstilling 21.04.2021: 

1. Sluttrapport Solfallsveien spesialboliger godkjennes. 
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gjennomføre en pårørende-

undersøkelse ved Solfallsveien spesialboliger i forbindelse med evalueringen 

av prosjektet. 
 

Kommunestyrets behandling 16.06.2021: 
Zara Mushtaq Berg (H) fremmet følgende forslag:  
Sluttrapport for Solfallsveien spesialboliger godkjennes ikke. Saken sendes 

tilbake og legges frem for ny behandling når sluttoppgjøret er fullført. 
 

Votering: (32 stemmer) 
H’s forslag ble enstemmig vedtatt ved alternativ votering mot formannskapets 
innstilling punkt 1. 

Formannskapets innstilling punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 16.06.2021: 
1. Sluttrapport for Solfallsveien spesialboliger godkjennes ikke. Saken sendes 

tilbake og legges frem for ny behandling når sluttoppgjøret er fullført. 

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gjennomføre en pårørende-
undersøkelse ved Solfallsveien spesialboliger i forbindelse med evalueringen 

av prosjektet. 
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K-49/21 
Lovlighetskontroll - K-sak 16/21 Kriterier for 
ettergivelse av eiendomsskatt 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 

Kommunestyrets behandling 16.06.2021: 
Votering: (32 stemmer) 

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 16.06.2021: 

 
1. Følgende kriterier for ettergivelse av eiendomsskatt på bolig vedtas, der 

alle kriteriene 1a til 1d og/eller kriterie 1e skal oppfylles for å få 
ettergivelse av eiendomsskatt:  

a. Husstander der den samlede, brutto årsinntekt ved siste ligning, 

sammen med leieinntekter, ikke overstiger folketrygdens 
grunnbeløp x 3,5 (3,5 G) kan søke. Inntekt til hjemmeboende barn 

regnes ikke som en del av husstandens inntekt. 
b. Søkers samlede bankinnskudd og likvide finansielle papirer, 
herunder aksjer, aksje- og rentefond, skal ikke overstige 1G.  

c. Søker må selv bo på eiendommen. Det kan ikke søkes om 
ettergivelse på eiendommer som fullt ut leies ut.  

d. Det gis ikke ettergivelse fra eiendomsskatt på fritidsboliger og 
sekundærboliger.  

e. Dersom det er andre grunner for at det er særs urimelig at 
eiendomsskatten innkreves, kan den ettergis eller reduseres etter § 
28 i eiendomsskatteloven.  

 
2. Ettergivelse gjelder kun kalenderåret det søkes om ettergivelse.  

3. Kommunedirektøren publiserer kriterier og søknadsskjema på 
kommunens hjemmeside.  
 

4.  Kommunedirektøren delegeres myndighet til å behandle søknadene i 
henhold til kriteriene 1a til 1d. Alle søknader legges årlig frem for 

formannskapet til orientering. Søknader om fritak eller ettergivelse etter 
punkt 1e delegeres ikke og skal behandles av formannskapet. 

 

5. Dersom det gis avslag på søknad om ettergivelse, legges søknaden frem 
for formannskapet for endelig avgjørelse.  

 
6. For utarbeidelse av søknad om ettergivelse, nedsettelse og utsettelse av 
eiendomsskatt legges KS sin veileder «Ettergivelse, nedsettelse og 

utsettelse av eiendomsskatt» sist revidert i mars 2021 til grunn. 
 

7. Kommunedirektøren innhenter en vurdering fra statsforvalteren om 
avklaring av gjeldende rett i saken om delegering av § 28 i 
eiendomsskatteloven.  Inntil dette er avklart legges alle søknader om 

ettergivelse av eiendomsskatt frem for formannskapet for endelig vedtak. 
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K-50/21 
Kontrollutvalget - Årsrapport 2020 
 
Kontrollutvalgets innstilling 26.01.2021: 

Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 16.06.2021: 

Votering: (32 stemmer) 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 16.06.2021: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2020, til orientering. 
 
 

K-51/21 
Årsmelding med årsberetning 2020 for Ås kommune 
 

Formannskapets innstilling 02.06.2021: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 

Kommunestyrets behandling 16.06.2021: 
Votering: (32 stemmer) 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 16.06.2021: 
Årsmelding med årsberetning 2020 vedtas. 
 

 

K-52/21 
Årsregnskap 2020 for Ås kommune 
 
Formannskapets innstilling 02.06.2021: 

Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 16.06.2021: 

Votering: (32 stemmer) 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 16.06.2021: 
Ås kommunes årsregnskap for 2020 vedtas. 
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K-53/21 
1. tertialrapport 2021 - Ås kommune 
 

Formannskapets innstilling 02.06.2021: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 

 
Kommunestyrets behandling 16.06.2021: 
Gro Haug (FrP) fremmet forslag:  

Vi må få en oversikt over kostnadene ved alle verbalforslagene som ble vedtatt i 
desember 2020. 

 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet protokolltilførsel: 
Brukervennligheten i kapittel 1 er langt fra god nok. Derimot er beskrivelsene av 

tjenesteområdene gode, og vesentlig mer brukervennlige. Det er også en 
betydelig feil på 31,826 mill i og med at beløpet mangler som «motposten 

avskrivninger» i tabellen «Finansinntekter og -utgifter» på side 9. Dette 
medfører en like stor følgefeil i hovedtabellen «Totaloversikt økonomi» på side 6. 
 

Votering: (32 stemmer) 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

FrP’s forslag ble nedstemt 23-9 (6H, 3FrP). 
 

Kommunestyrets vedtak 16.06.2021: 
1. 1. tertialrapport 2021 tas til orientering 
2. Iverksatte og planlagte tiltak for å bedre periodiseringsproblematikken, tas til 

orientering:  
 Innarbeide rutiner for å kontrollere poster med kjente større 

utbetaling/innbetalinger som kan gi store utslag og et tallmessig feilaktig 
bilde av perioderesultatet. 

 Rutiner ved rapportering – oppfølging, veiledning og opplæring av ansatte 

med budsjettansvar, med fokus på hvordan kontrollere om budsjettet er 
periodisert godt gjennom året og gjøre eventuelle endringer i FRAMSIKT.     

 I forbindelse med budsjettprosess for 2022 vil det innarbeides tilsvarende 
rutiner med oppfølging, veiledning og opplæring når opprinnelig 
detaljbudsjett legges for enheter.  

 
 

K-54/21 

Budsjettreguleringer 1. tertial 2021 
 

Formannskapets innstilling 31.05.2021: 
1. Budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1, 2 og 3.  
2. Fakturagebyr på elektronisk faktura innføres ikke.  

 
Kommunestyrets behandling 16.06.2021: 

Edvin Søvik (Ap) fremmet felles tilleggsforslag fra Edvin Søvik (Ap) og Bengt 
Nøst-Klemmetsen (H) på vegne av Ap, H, Sp, MDG, SV, FrP, V, KrF: 

Under "prosjekt Ny2, under Tabell 2A Nye investeringsbehov" 

investeringsmidler til utearealet Sjøskogen skole:  
1. Midlene som er satt av til oppgradering av utearealet på Sjøskogen 

skole skal gå til nyinvestering for en helhetllig oppgradering av 



Ås kommune 

  
Kommunestyret  16.06.2021 Side 14 av 14 

  

skolegården, det skal sikres brukermedvirkning fra FAU og 
oppgraderingen av uteområdet skal ikke begrense, men legge til rette 

for en framtidig utbygging av skolen.  
2. Investeringen ses i sammenheng med innspill til Tiltaksplan for idrett, 

nærmiljø og friluftsliv der FAU ved Sjøskogen skole har innspill til tiltak 

og jobber med å skaffe midler i tillegg til investeringsmidlene avsatt i 
dette prosjektet.  

 
Edvin Søvik (Ap) fremmet følgende forslag: 

Prosjekt Solfallsveien 27B legges til i tabell 2 i sak «Budsjettreguleringer  

1. tertial 2021» med en ramme på 12,8 mill. kr. inkl. mva. 
 

Kommunestyret drøftet seg frem til at notat av 11.06.2021 «Budsjettreguleringer 
1. tertial 2021 – endrede forutsetninger» innarbeides, jf. 21/01208-15. 

 
Votering: (32 stemmer) 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
Ap’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

Kommunestyrets forslag om innarbeiding av notat ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 16.06.2021: 

1. Budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1, 2 og 3 med vedtatte 
endringer.  

 
a) Endrede forutsetninger som omtalt i notat av 11.06.2021, innarbeides, 

jf. dokument 21/01208-15. 

 
b) Under "prosjekt Ny2, under Tabell 2A Nye investeringsbehov" 

investeringsmidler til utearealet Sjøskogen skole:  
1. Midlene som er satt av til oppgradering av utearealet på Sjøskogen 

skole skal gå til nyinvestering for en helhetlig oppgradering av 

skolegården, det skal sikres brukermedvirkning fra FAU og 
oppgraderingen av uteområdet skal ikke begrense, men legge til rette 

for en framtidig utbygging av skolen.  
2. Investeringen ses i sammenheng med innspill til Tiltaksplan for idrett, 

nærmiljø og friluftsliv der FAU ved Sjøskogen skole har innspill til tiltak 

og jobber med å skaffe midler i tillegg til investeringsmidlene avsatt i 
dette prosjektet. 

 
c) Prosjekt Solfallsveien 27B legges til i tabell 2 i sak «Budsjettreguleringer  

1. tertial 2021» med en ramme på 12,8 mill. kr. inkl. mva. 

 
2. Fakturagebyr på elektronisk faktura innføres ikke. 
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