
 

 

Ås kommune  

  

 

19/00059 
 

 PROTOKOLL 
Kommunestyret 

 
Møtetid: 19.06.2019 kl. 09:00 – 15:55  
Sted: Ås kulturhus, store sal 
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33. 
  
Møtende medlemmer:  
Ap: Ola Nordal, Johan Alnes, Laila Nordsveen, Live Holck Johannessen, Malin       
            Karusbakken Aamodt, Joar Solberg, Einride Berg 
H: Hilde Kristin Marås, Bengt Nøst-Klemmetsen, Egil A. Ørbeck,    
            Håkon Ystehede, Sverre Strand Teigen,  
Sp: Marianne Røed, Odd Vangen, Odd Rønningen, Svend Trygve Kvarme 
FrP: Arne Hillestad, Kjetil Barfelt, Gro Haug 
MDG: Erik Wegge Bergvik, Werner Wilhelmsen 
SV: Kristine Lien Skog, Eskild Gausemel Berge 
V: Jorunn Nakken, Erling W. Rognli 
KrF:  Paul Bolus Johansen 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ap:      Marit Hauken, Wenche Jahrmann, Shangquan Chen 
H:        Frank Jakobsen, Sigrun Strømsøyen Gudevang 
MDG:  Steinar Antonsen 
Rødt:   Joachim Espe 
 
Forfall:  
Ap:      Janna Bitnes Hagen, Bonsak Hammeraas, Beate Erikstad 
H:        Stein Ekhaugen, Rubina Mushtaq Rikheim 
MDG:  Bianca Wathne Gelink 
Rødt:   Kristine Sand 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Rådmann Trine Christensen, kommunalsjef helse og mestring Marit Roxrud Leinhardt, 
kommunalsjef oppvekst og opplæring Ellen Benestad, kommunalsjef teknikk, samfunn og 
kultur Nils Erik Pedersen, kommunalsjef organisasjon og fellestjeneste Tove Kreppen 
Jørgensen, økonomisjef Emil Schmidt, rådgiver Lene H. Lilleheier – møtesekretær 
 
Andre møtte: kontrollutvalgets leder Håkon L. Henriksen (H) 
 
Diverse merknader: 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:  
sak 20/19, 29/19, 22-25/19, 21/19, 26-28/19, 30-32/19. 
 
Møteprotokoll godkjent 21.06.2019 
 
 
Ola Nordal         Jorunn Nakken 
Ordfører                                                                                         varaordfører  
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Orientering 
 
Landbrukssjef Lars Martin Julseth orienterte fra årsmeldingen til Follo 
landbrukskontor. 
 
 

Referatsaker  
 
5/19 19/00937-3 Årsmelding for ungdomsrådet 2018, vedtatt 08.04.2019 
6/19 19/01135-2 Årsmelding 2018 - Follo landbrukskontor 

 
Referatsakene ble tatt til orientering. 

 
 

Spørsmål fra medlemmene 
 
2/19 Retningslinjer ved offentlige anskaffelser  
 Spørsmål fra Joachim Espe (Rødt), dok. nr. 19/00434-8 
 Ordførers svar vedlegges protokollen, dok. nr. 19/00434-9 
 
 

Interpellasjon  
 
1/19 Miljø- og klimakrise 

Interpellasjon fra Miljøpartiet De Grønne ,dok.nr. 19/00434-7 
Ordførers svar ligger vedlagt protokollen, dok.nr. 19/00434-10 
 
Kommunestyrets behandling 18.06.2019: 
Ordfører fremmet forslag om at vedtaksforslagene ikke blir 
realitetsbehandlet. 
 
Votering: 
Ordførers forslag ble vedtatt 24-9 (1H, 3MDG, 2SV, 1V, 1KrF, 1Rødt) 
 
Kommunestyrets vedtak 18.06.2019: 
Vedtaksforslagene i interpellasjonen blir ikke realitetsbehandlet. 
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Saker til behandling  

K-20/19 
Silingsnotat for togparkering Ski syd og ny avgrening Østre linje 
 
Formannskapets innstilling 05.06.2019: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 19.06.2019: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende tillegg til alternativ for østre linje: 
Konsept 9 med planskilt tilkobling sør for Ås stasjon 
 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag:  
Presisering av momenter i planprogrammet: 
a) 0-alternativet med videreutvikling med utgangspunkt i eksisterende anlegg og 

arealer må utredes så vel planmessig som økonomisk (hele Oslo-området). 
 
Ola Nordal (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
H1 Kjølstadskogen som vist til i saksutredningen vurderes også. 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
H’s forslag ble nedstemt 24-9 (1Ap, 7H, 1KrF) 
SVs forslag ble nedstemt 21-12 (1Ap, 4Sp, 3MDG, 2SV, 1KrF, 1Rødt) 
Ola Nordals (Ap) forslag ble nedstemt 29-4 (Ap) 
 
Kommunestyrets vedtak 19.06.2019: 
Ås kommune aksepterer at Bane NOR utarbeider forslag til planprogram for ny 
avgrening Østre linje og togparkering Ski syd, med følgende alternativer:  
 
Alternativene som utredes for østre linje er: 

a) Ø1: lav trasé, som vist i figur 4 i denne saksutredningen 
b) Ø2: lav trasé, som vist i figur 4 i denne saksutredningen 
c) Konsept 2A som vist i figur 4.4 i «Orientering om alternativer for avgrening 

Østre Linje og togparkering syd for Ski». 
Alternativene som utredes for togparkeringsanlegg er: 

d) H3: Hagelunden (i fjellhall), som vist i figur 8 i denne saksutredningen 
e) Alternativ sør for Ås stasjon (Kjensli) 

 
Presisering av momenter i planprogrammet: 
Virkningene for landskap, friluftsliv og natur (herunder vilt) må beskrives og 
vektlegges i vurderingene på en grundig og saklig måte. 
 
Det langsiktige maksimale arealbehov for de forskjellige alternativer må vises på kart 
og i tall. 
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K-21/19 
Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 22.05.2019: 
1. Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen, tas til 

orientering. 
2. Strategi for likeverdig opplæring, tas til orientering. 
3. Fremtidige tilstandsrapporter skal inneholde skolenes samlede sykefravær, med 

spesifisering av korttids- og langtidssykefravær.  
4. De kommunale skolene i Ås gjennomfører Utdanningsdirektoratets 

Ståstedsanalyse for skoler innen utgangen av 2019 og opplysningene i 
Ståstedsanalysen brukes i tilstandsrapporten fra skolene for 2019.  

 
Kommunestyrets behandling 19.06.2019: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse gjennomføres samtidig som 
elevundersøkelsen, og resultatene redegjøres for i skolenes tilstandsrapporter. 
 
Odd Vangen (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
For å bedre det psykososiale miljøet i Ås-skolen bør tilstandsrapporter og 
tiltaksdokument ha økt konkretiseringsnivå på tiltak og resultater.  
 
Marit Hauken (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Kommunestyret ber kontrollutvalget om å initiere en forvaltningsrevisjon som omfatter  
skolenes aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø, og Ås 
kommunes forsvarlige system for å vurdere og følge opp at skolene oppfyller 
aktivitetsplikten. Skolenes forpliktelser etter opplæringslovens §§ 9 A-4 og 9 A-5 og 
skoleeiers forpliktelse etter opplæringslovens § 13-10 legges til grunn for revisjonen.  
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Kommunestyret ber fylkesmannen å foreta tilsvarende tilsyn som det som nylig er 
gjennomført i Nesodden kommune. 
 
Votering: 
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
H’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Sp’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Ap’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
FrP’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 19.06.2019: 
1. Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen, tas til 

orientering. 
2. Strategi for likeverdig opplæring, tas til orientering. 
3. Fremtidige tilstandsrapporter skal inneholde skolenes samlede sykefravær, med 

spesifisering av korttids- og langtidssykefravær.  
4. De kommunale skolene i Ås gjennomfører Utdanningsdirektoratets 

Ståstedsanalyse for skoler innen utgangen av 2019 og opplysningene i 
Ståstedsanalysen brukes i tilstandsrapporten fra skolene for 2019.  
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5. Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse gjennomføres samtidig som 
elevundersøkelsen, og resultatene redegjøres for i skolenes tilstandsrapporter. 
 

6. For å bedre det psykososiale miljøet i Ås-skolen bør tilstandsrapporter og 
tiltaksdokument ha økt konkretiseringsnivå på tiltak og resultater.  
 

7. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å initiere en forvaltningsrevisjon som 
omfatter skolenes aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt 
skolemiljø, og Ås kommunes forsvarlige system for å vurdere og følge opp at 
skolene oppfyller aktivitetsplikten. Skolenes forpliktelser etter opplæringslovens 
§§ 9 A-4 og 9 A-5 og skoleeiers forpliktelse etter opplæringslovens § 13-10 
legges til grunn for revisjonen.  
 

8. Kommunestyret ber fylkesmannen å foreta tilsvarende tilsyn som det som nylig er 
gjennomført i Nesodden kommune. 

 
 
 

K-22/19 
Lysløyper i Ås 
 
Formannskapets innstilling 05.06.2019: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak.  
 
Kommunestyrets behandling 19.06.2019: 
Votering: Formannskapets Innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 19.06.2019: 
1. Kroerløypas lysanlegg fjernes. Dette inkluderer demontering av lysanlegget. 

Tiltaket, inkl. finansiering, inkluderes i tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 
2020-2023. 

2. Lysløypa på Nordby/Bollerudåsen oppgraderes med lysanlegg, hogst og 
grunnarbeider. Tiltaket innarbeides i tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv 
2020-2023. 

3. Lysløypa i Aschjemskogen oppgraderes med lysanlegg, kvisting og annet 
nødvendig arbeid. Tiltaket, inkludert finansiering inkluderes i tiltaksplan for idrett, 
nærmiljø og friluftsliv 2020-2023. 

4. Det utarbeides en egen sak for eventuell utvidelse av lysløypenettet, inkl. 
kostnadsoverslag for investering og drift/vedlikehold. Tiltaket, inkludert 
finansiering, inkluderes i tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023. 

5. Tiltak i eksisterende grøntområder (park og skog) kan være i konflikt med natur- 
og turkvaliteter, og skal avveies med hensyn på dette. 
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K-23/19 
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023 
 
Formannskapets innstilling 05.06.2019: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak.  
 
Kommunestyrets behandling 19.06.2019: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 19.06.2019: 
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023 vedtas med følgende forbehold 
og endringer: 

1. Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende økonomiske 
konsekvens, skal vurderes i forbindelse med kommunens handlingsprogram 
for 2020-2023 og budsjett 2020. 

2. Tiltak i tiltaksplan for sykling og gange, tabell 1.6 kartnr. 17, overføres til 
tiltaksplan for nærmiljø, idrett og friluftsliv (tabell nærmiljøanlegg) med prioritet 
28. 

3. Det innarbeides en definisjonsliste i dokumentet for begreper som bl.a. 
turveier og turstier. 

4. Prioritet 9 i tabell «Nærmiljøanlegg» endres til «Oppgradering stupebrett og 
trapp opp fra vannet Breivoll». 

5. Prioritet 22 i tabell «Nærmiljøanlegg»: Skrivefeil med tre ekstra 0 fjernes. 
6. Prioritet 14 i tabell «Ordinære idrettsanlegg» endres til «Eika Sportssenter - 

rehabilitering av gulv, tak, ventilasjon og oppvarming» 
7. Tiltak i eksisterende grøntområder (park og skog) kan være i konflikt med 

natur- og turkvaliteter, og skal avveies med hensyn på dette. 
 
 
 

K-24/19 
Tiltaksplan for trafikksikkerhet 
 
Formannskapets innstilling 05.06.2019: 
1. Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2020-2023 vedtas med følgende endringer: 

Kommunale tiltak: 
a. Prioritet 2 endres til «Anleggelse og kontroll av kvalitet på fartshumper …» 
b. Ny prioritet 4: Forbedre krysset og siktforhold Sjøskogenveien x 

Nordskogenveien. 
c. Ny prioritet 5: Fotgjengerovergang over Sjøskogenveien ved 

bensinstasjonen. 
d. Ny prioritet 13: Et prosjekt gjennomføres for å fjerne vegetasjon og objekter 

som hindrer frisikt eller på annen måte skaper problemer på veinettet. 
Vedlegg 2, Fartsreduksjon, innspill fylkesveier: 
e. Tillegg til prioritet 4: Anlegge fotgjengerfelt over fylkesveien på toppen av 

Kirkeveien ved Åkebakken barnehage og inn i Kirkeveien. 
 
2. Innspill til tiltak på fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen. 
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Kommunestyrets behandling 19.06.2019: 
Live Holck Johannessen (Ap) fremmet følgende tillegg:  
Det etableres en fotgjengerovergang ved Måltrostveien/Skoleveien for adkomst til Ås 
sentrumsområde.  
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag punkt 1d: 
 «i 2020» tas inn.  
 
Votering: 
Formannskapets innstilling med tilleggsforslaget fra FrP ble enstemmig vedtatt. 
Ap’s tilleggsforslag ble vedtatt 30-3(H) 
 
Kommunestyrets vedtak 19.06.2019: 
1. Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2020-2023 vedtas med følgende endringer: 

Kommunale tiltak: 
a. Prioritet 2 endres til «Anleggelse og kontroll av kvalitet på fartshumper …» 
b. Ny prioritet 4: Forbedre krysset og siktforhold Sjøskogenveien x 

Nordskogenveien. 
c. Ny prioritet 5: Fotgjengerovergang over Sjøskogenveien ved 

bensinstasjonen. 
d. Ny prioritet 13: I 2020 gjennomføres et prosjekt for å fjerne vegetasjon og 

objekter som hindrer frisikt eller på annen måte skaper problemer på 
veinettet. 

e. Nytt tiltak: Det etableres en fotgjengerovergang ved 
Måltrostveien/Skoleveien for adkomst til Ås sentrumsområde.  

Vedlegg 2, Fartsreduksjon, innspill fylkesveier: 
f. Tillegg til prioritet 4: Anlegge fotgjengerfelt over fylkesveien på toppen av 

Kirkeveien ved Åkebakken barnehage og inn i Kirkeveien. 
g.  

2. Innspill til tiltak på fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen 
 
 
 

K-25/19 
Tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023 
 
Formannskapets innstilling 05.06.2019: 
1. Tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023 vedtas med følgende endringer og 

tillegg: 
a. Ny bestemmelse: 

Sykkelfelt skal asfalteres med farget asfalt når ny asfalt legges. 
b. Tabell 1.1, nytt infrastrukturtiltak, legges inn som prioritet 4: 

Opphøyd fortau fra Brekkeveien 27 til krysset Bjørkeveien. 
c. Tabell 1.2, nytt infrastrukturtiltak: 

Sammenhengende sykkelfelt fra undergangen, opp Raveien og over 
broen. 

d. Tabell 1.1, prioritet 9: 
«og ny belysning» strykes. 
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e. Tabell 2, pkt. 2.2 endres til: 
«Kartlegge behov for sykkelparkering (antall, type sykkel og behov for 
overbygg) …» 

f. Tabell 1, pkt. 1.4 endres til: 
Ansvar: KomTek, Overslag: –, Finansiering: –, Gjennomføres: 2021 

 
2. Tiltak på fylkesveier oversendes Statens vegvesen. 

 
3. Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende økonomiske konsekvens, 

skal vurderes i forbindelse med kommunens handlingsprogram for 2020-2023 og 
budsjett 2020. 

 
Kommunestyrets behandling 19.06.2019: 
Live Holck Johannessen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
1. Kommunestyret ber administrasjonen om å se på muligheten for en mindre 

reguleringsendring for å sikre en stiforbindelse mellom Eikeveien og Dr. 
Sødringsvei. Stiforbindelser skal ivaretas i tilsvarende reguleringssaker. 

2. Kommunestyret ber om oppfølging av ulovlig bruk av friområder.  
 
Eskild Gausemel Berge (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Nytt punkt 2.6 i tabell 2 side 12 i tiltaksplanen: 
Etablere sikre sykkelstativ ved skoler. Gjennomføres årlig fra 2020.  
 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Ap’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.  
SVs tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 19.06.2019: 
1. Tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023 vedtas med følgende endringer og 

tillegg: 
a. Ny bestemmelse: 

Sykkelfelt skal asfalteres med farget asfalt når ny asfalt legges. 
b. Tabell 1.1, nytt infrastrukturtiltak, legges inn som prioritet 4: 

Opphøyd fortau fra Brekkeveien 27 til krysset Bjørkeveien. 
c. Tabell 1.2, nytt infrastrukturtiltak: 

Sammenhengende sykkelfelt fra undergangen, opp Raveien og over 
broen. 

d. Tabell 1.1, prioritet 9: 
«og ny belysning» strykes. 

e. Tabell 2, pkt. 2.2 endres til: 
«Kartlegge behov for sykkelparkering (antall, type sykkel og behov for 
overbygg) …» 

f. Tabell 1, pkt. 1.4 endres til: 
Ansvar: KomTek, Overslag: –, Finansiering: –, Gjennomføres: 2021 

g. Tabell 2 nytt punkt 2.6: 
Etablere sikre sykkelstativ ved skoler. Gjennomføres årlig fra 2020.  

 
2. Tiltak på fylkesveier oversendes Statens vegvesen. 
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3. Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende økonomiske konsekvens, 
skal vurderes i forbindelse med kommunens handlingsprogram for 2020-2023 og 
budsjett 2020. 

 
4. Kommunestyret ber administrasjonen om å se på muligheten for en mindre 

reguleringsendring for å sikre en stiforbindelse mellom Eikeveien og Dr. 
Sødringsvei. Stiforbindelser skal ivaretas i tilsvarende reguleringssaker. 
 

5. Kommunestyret ber om oppfølging av ulovlig bruk av friområder.  
 
 
 

K-26/19 
Tilknytningsplikt for fjernvarme 
 
Formannskapets innstilling 05.06.2019: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak.  
 
Kommunestyrets behandling 19.06.2019: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 19.06.2019: 
Kommunen kan i større grad fatte vedtak om unntak fra tilknytningsplikt for 
fjernvarme etter pbl. § 27-5 andre ledd. Dette gjelder tiltak innenfor 
konsesjonsområdet når vilkårene for unntak er til stede. 
 
 
 

K-27/19 
Sjøskogen skole, utvidelse. Flytting av moduler fra Åsgård skole 
 
Formannskapets innstilling 05.06.2019: 
1. Modulene på Åsgård skole er ikke egnet som grunnlag for å dekke Sjøskogen 

skoles arealbehov i fremtiden. 
2. Leieavtalen for modulene sies opp og modulene fjernes av utleier iht. inngått 

leieavtale når Åsgård elevene flytter til modulskolen. 
3. Detaljprosjektering av tilbygg til Sjøskogen skole i tråd med tidligere utarbeidede 

mulighetsstudie starter umiddelbart med sikte på byggestart i 2020. 
4. Nødvendige prosjekteringsmidler inntas i årets budsjett. 
5. Økonomiske konsekvenser av pkt. 2 og 4 belyses så langt det er mulig før 

formannskapets behandling. 
 
Kommunestyrets behandling 19.06.2019: 
Marianne Røed (Sp) fremmet rådmannens innstilling: 
1. Modulene på Åsgård skole er ikke egnet som grunnlag for å dekke Sjøskogen 

skoles arealbehov i fremtiden. 
2. Leieavtalen for modulene sies opp og modulene fjernes av utleier iht. inngått 

leieavtale når Åsgård elevene flytter til modulskolen. 
3. Behovet for nye arealer ved Sjøskogen skole vurderes på nytt når resultatet av 

den igangsatte skolebehovsanalysen foreligger. 
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4. Nødvendige endringer i bevilget budsjettramme for utvidelse av Sjøskogen skole 
inntas i HP 2020-23. 

 
Live Holck Johannessen (Ap) fremmet følgende tillegg til innstillingens punkt 2: 
«….fjernes «når det er nødvendig,» av utleier….» 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling punkt 1-3 ble vedtatt 19-14 (1Ap, 4Sp, 3MDG, 2SV, 2V, 
1KrF, 1Rødt) ved alternativ votering mot Sp’s forslag.  
 
Ap’s tillegg punkt 2 ble vedtatt 23-10 (7H, 3FrP) 
 
Formannskapets innstilling pkt 4 og 5 utgår. 
 
Kommunestyrets vedtak 19.06.2019: 
1. Modulene på Åsgård skole er ikke egnet som grunnlag for å dekke Sjøskogen 

skoles arealbehov i fremtiden. 
2. Leieavtalen for modulene sies opp og modulene fjernes når det er nødvendig, av 

utleier iht. inngått leieavtale når Åsgård elevene flytter til modulskolen. 
3. Detaljprosjektering av tilbygg til Sjøskogen skole i tråd med tidligere utarbeidede 

mulighetsstudie starter umiddelbart med sikte på byggestart i 2020. 
 
 
 

K-28/19 
Parkeringsforbud i boligfelt 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 22.05.2019: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 19.06.2019: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 19.06.2019: 
1. Det kan etter nærmere vurdering innføres parkeringsforbud i boligfelt nær skoler 

og barnehager i Ås i tidsperioden kl. 07-17 på hverdager. 
2. Forbudet begrenses til områder der parkerte biler medfører uoversiktlig og utrygg 

skolevei. 
 
 
 

K-29/19 
Valg av revisjonsordning for Ås kommune 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
1. Kommunen vedtar at Ås kommune skal få utført revisjonstjenester i egenregi 

gjennom en større interkommunal revisjonsenhet hvor Follo distriktrevisjon IKS er 
en del av det nye selskapet. 

2. Kommunestyret forutsetter at ny revisjonsordning trer i kraft med virkning fra 
01.01.2020. 
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3. Kommunestyret søker å inngå avtale med ny revisor for revidering av 
årsregnskapet for Ås kommune for 2019. 

 
Kommunestyrets behandling 19.06.2019: 
Kontrollutvalgets leder orienterte.  
 
Ordfører refererte fra brev til kommunestyret fra Follo distriktsrevisjon IKS 6.6.2019 
dok.nr. 19/01722-1, om etablering av Viken kommunerevisjon IKS og invitasjon til 
eierkommunene om å fatte følgende vedtak: 
1. Fylkeskommunen/kommunen slutter seg til sammenslåing av Follo 

distriktsrevisjon IKS og Buskerud Kommunerevisjon IKS til Viken 
kommunerevisjon IKS. 

2. Fylkestinget/kommunestyret vedtar selskapsavtale av 14.04.2019 som gjelder fra 
stiftelse og frem til 31. desember 2019. 

3. Fylkestinget/kommunestyret vedtar selskapsavtale av 01.01.2020 som gjelder fra 
og med 1. januar 2020. 

4. Fylkestinget/kommunestyret velger representant med varamedlemmer til 
selskapets representantskap. Disse representantenes valgperiode vil vare frem til 
de nye kommunestyrene/fylkestinget er konstituert og har gjort nye valg av 
representanter høsten 2019. 

 
Ordfører fremmet tilleggsforslag til kontrollutvalgets innstilling: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak punkt 4–7. 
 
Votering: 
Kontrollutvalgets innstilling ble vedtatt 30-3 (Frp) 
Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 19.06.2019: 
1. Kommunen vedtar at Ås kommune skal få utført revisjonstjenester i egenregi 

gjennom en større interkommunal revisjonsenhet hvor Follo distriktrevisjon IKS er 
en del av det nye selskapet. 

2. Kommunestyret forutsetter at ny revisjonsordning trer i kraft med virkning fra 
01.01.2020. 

3. Kommunestyret søker å inngå avtale med ny revisor for revidering av 
årsregnskapet for Ås kommune for 2019. 

4. Kommunestyret slutter seg til sammenslåing av Follo distriktsrevisjon IKS og 
Buskerud Kommunerevisjon IKS til Viken kommunerevisjon IKS. 

5. Kommunestyret vedtar selskapsavtale av 14.04.2019 som gjelder fra stiftelse og 
frem til 31. desember 2019. 

6. Kommunestyret vedtar selskapsavtale av 01.01.2020 som gjelder fra og med 1. 
januar 2020. 

7. Følgende velges til representantskapet: Ola Nordal, medlem og Jorunn Nakken, 
varamedlem. Disse representantenes valgperiode vil vare frem til det nye 
kommunestyret er konstituert og har gjort nye valg av representanter høsten 
2019. 
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K-30/19 
1. tertialrapport 2019 
 
Formannskapets innstilling 05.06.2019: 
1. tertialrapport 2019 tas til orientering. 
 
Kommunestyrets behandling 19.06.2019: 
Kjetil Barfelt (Frp) fremmet følgende forslag: 
Kommunestyret forventer at inntekter og utgifter i fremtiden periodiseres i rett tertial. 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
FrPs tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 19.06.2019: 
1. tertialrapport 2019 tas til orientering. 
Kommunestyret forventer at inntekter og utgifter i fremtiden periodiseres i rett tertial. 
 
 
 

K-31/19 
Budsjettreguleringer 1. tertial 2019 
 
Formannskapets innstilling 05.06.2019: 
Budsjettreguleringer for 1. tertial 2019 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4 med 
følgende endringer: 

 Styrking av barnevern reduseres fra 5 til 2,5 mill. kr. Generelt disposisjonsfond 
økes tilsvarende. 

 Område 2 grunnskole styrkes i revidert budsjett med kr 1 million. Generelt 
disposisjonsfond reduseres tilsvarende. 

 
Kommunestyrets behandling 19.06.2019: 
Ola Nordal (Ap) fremmet følgende forslag:  
Styrking av vedlikehold av Kroer kirke økes med 1,5 mill. kr. Generelt 
disposisjonsfond reduseres tilsvarende.  
 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 
Følgende budsjettreguleringer hentes fra kommunens disposisjonsfond: 
1. Det settes av kr 600 000 til gjesteelevsgaranti slik at elev som har fått innvilget 

gjesteelevsgaranti kan fullføre sitt grunnskoleløp. Pengene avsettes på eget fond 
for å garantere fullføring av skoleløpet for denne eleven. 

2. Det bevilges kr 500 000 til klasseledelse og psykososialt miljø for 2019. 
3. Det bevilges kr 1 000 000 til veiledning, opplæring og systemarbeid i skolen for 

2019 for å intensivere arbeidet med systemforbedring knyttet til forebyggende 
arbeid og oppfølging av opplæringsloven § 9A. 

4. Det skal rapporteres hvordan pengene er benyttet og hvilke erfaringer man har 
gjort gjennom tiltakene før budsjettvedtak for 2020-2023 skal vedtas. 

 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 
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Tiltak til barn i lavinntektsfamilier styrkes med kr. 300 000. Generelt disposisjonsfond 
reduseres tilsvarende. 
 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet fellesforslag fra SV og Rødt: 
Det bevilges kr. 1 000 000 for styrking av kommunens arbeid med oppfølging etter 
opplæringsloven § 9A. 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling: 

 Første setning ble enstemmig vedtatt. 

 Kulepkt. 1 ble vedtatt 28-5 (2MDG, 2SV, 1Rødt). 

 Kulepkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 
 

Ap’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
SVs forslag om barn i lavinntektsfamilier ble vedtatt 20-13 (10Ap, 3FrP) 
 
H’s forslag: 

 Pkt. 1 ble vedtatt 23-10 (Ap) 

 Pkt. 2 ble vedtatt 17-16 (10Ap, 1FrP, 2SV, 2V, 1Rødt) 

 Pkt. 3 ble vedtatt 21-12 (10Ap, 2V) 

 Pkt. 4 ble vedtatt 20-13 (10Ap, 2V, 1Rødt) 
 

Fellesforslaget fra SV og Rødt ble nedstemt 30-3 (2SV, 1Rødt) 
 
Kommunestyrets vedtak 19.06.2019: 
Budsjettreguleringer for 1. tertial 2019 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4 med 
følgende endringer: 
1. Styrking av barnevern reduseres fra 5 til 2,5 mill. kr. Generelt disposisjonsfond 

økes tilsvarende. 
2. Område 2 grunnskole styrkes i revidert budsjett med kr 1 million. Generelt 

disposisjonsfond reduseres tilsvarende. 
3. Styrking av vedlikehold av Kroer kirke økes med 1,5 mill. kr. Generelt 

disposisjonsfond reduseres tilsvarende.  
4. Tiltak til barn i lavinntektsfamilier styrkes med kr. 300 000. Generelt 

disposisjonsfond reduseres tilsvarende. 
5. Det settes av kr 600 000 til gjesteelevsgaranti slik at elev som har fått innvilget 

gjesteelevsgaranti kan fullføre sitt grunnskoleløp. Pengene avsettes på eget fond 
for å garantere fullføring av skoleløpet for denne eleven. 

6. Det bevilges kr 500 000 til klasseledelse og psykososialt miljø for 2019. 
7. Det bevilges kr 1 000 000 til veiledning, opplæring og systemarbeid i skolen for 

2019 for å intensivere arbeidet med systemforbedring knyttet til forebyggende 
arbeid og oppfølging av opplæringsloven § 9A. 

8. Det skal rapporteres hvordan pengene i punkt 6 og 7 er benyttet og hvilke 
erfaringer man har gjort gjennom tiltakene før budsjettvedtak for 2020-2023 skal 
vedtas. 
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K-32/19 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) og Hovedutvalg for helse 
og sosial (HHS) - Sammenslåing 
 
Formannskapets innstilling 05.06.2019: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 19.06.2019: 
Ola Nordal (Ap) fremmet rådmannens innstilling: 
1. Hovedutvalg for oppvekst og kultur og Hovedutvalg for helse og sosial slås 

sammen til ett utvalg fra og med det konstituerende møtet 2019. 
2. Utvalget skal ha 9 medlemmer og velges i tråd med gjeldende reglement punkt 

10.2.1.3.  
3. Utvalget gis følgende navn og forkortelse: Hovedutvalg for oppvekst, kultur og 

helse (OKH). 
4. Forslag til reglement for sammenslått utvalg vedtas, jf. vedlegg 1. 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble vedtatt 21-12 (10Ap, 2V) ved alternativ votering mot 
Ap’s forslag.  
 
Kommunestyrets vedtak 19.06.2019: 
Hovedutvalgene for oppvekst og kultur og helse og sosial opprettholdes som i dag. 
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