
 

 

Ås kommune  

  

 

13/06209 
 

MØTEPROTOKOLL 

Kommunestyret 
 
Møtetid: 19.11.2014 kl. 18:30 – 20:15  
Sted: Ås kulturhus, Store sal  
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33. 
 
Møtende medlemmer: 
Johan Alnes (Ap), Anne Odenmarck (Ap), Ivar Ekanger (Ap), Laila P. Nordsveen 
(Ap), Joar Solberg (Ap), Ola Nordal (Ap), Kjell-Ivar Brynildsen (Frittstående),  
Egil Arve Ørbeck (H), Ida Elisabeth Krogstad (H), Sverre Strand Teigen (H),  
Rubina Mushtaq (H), Hilde Kristin Marås (H), Jan Ove Rikheim (H),  
Dag Guttormsen (H), Arne Hillestad (FrP), Torill Horgen (FrP), Kjetil Barfelt (FrP), 
Terje Michaelsen (FrP), Gro Haug (FrP), Jorunn Nakken (V), Olav Østerås (V),  
Inger Skjervold Rosenfeld (V), Marianne Røed (Sp), Odd Rønningen (Sp),  
Hege Opedal (SV), Roberto Puente Corral (SV) 
 
Møtende varamedlemmer og forfall: 
Bonsak Hammeraas (A) møtte for Tommy Skar (Ap),  
Kristin Ohnstad (A) møtte for Tone Holm Dagsvold (Ap),  
Wenche Jahrmann (A) møtte for Marius Hojem Borge (Ap),  
Pål Vedeld (SV) møtte for Saroj Pal (SV),  
Helge Sjursen (KrF) møtte for Morten Lillemo (KrF),  
Anders Often (MDG) møtte for Øystein Westerhagen Milvang (MDG),  
Arne Ellingsberg (Sp) møtte for Annett Hegen Michelsen (Sp) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Trine Christensen, konsulent Jan Einbu – sekretær,  
økonomisjef Emil Schmidt, service- og kommunikasjonssjef Andreas Brodahl, 
oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, plan- og utviklingssjef Greta Løkhaug,  
helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, organisasjon- og personalsjef Wenche 
Vedhugnes og teknisk sjef Nils Erik Pedersen. 
 
Diverse merknader: 
Ivar Ekanger fratrådte som inhabil i K-sak 82/14 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 80-82, orientering , 83-90. 
 
 
Møteprotokoll godkjent 24.11.2014 
 
 
Johan Alnes 
Ordfører 

Marianne Røed 
Varaordfører 

  



Kommunestyret 19.11.2014 Side 2 av 11 
 

 
Saksliste 

 Side 

Orientering 

Referatsaker 

Saker til behandling 

80/14 E18 - Prinsippvedtak bompengefinansiering i Follo 4 

81/14 R-286 Detaljregulering for E18 Retvet-Vinterbro - utvidet 
planområde 

5 

82/14 Forslag fra regjeringen om oppheving av konsesjonsloven og 
enkelte bestemmelser om boplikt  - høring. 

5 

83/14 Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 6 

84/14 Samarbeidsavtale om næringsutvikling i Follo 7 

85/14 Granheimtunet - tinglysning av skjøte 7 

86/14 Parkering i Ås sentrum - snarlige tiltak 7 

87/14 Barnehagebehovsplan 2015-2018  9 

88/14 Tilskudd til Åkebakke barnehage 9 

89/14 Søknad om permisjon fra kommunale verv - Tommy Skar (Ap) 10 

90/14 Søknad om fritak fra kommunale verv - Marianne Semner (H) 11 

  



Kommunestyret 19.11.2014 Side 3 av 11 
 

Orientering 

Kommunereformen: 
Fylkesmannens prosjektdirektør Anne-Marie Vikla orienterte om kommunereformen. 
Fylkesmannen og KS planlegger heldagsseminar om kommunereformen 15. januar 
2015. Foilere og veilederen «veien mot en ny kommune» legges på nettbrett i 
mappen Vedlegg til flere utvalg: Kommunereformen – videre prosess.    

 

Referatsaker  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
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Saker til behandling 

K-80/14 
E18 - Prinsippvedtak bompengefinansiering i Follo 
 
Formannskapets innstilling 05.11.2014: 
1. Det gis ikke prinsipiell tilslutning til at videre planlegging samt utbygging av E18 

på strekningen Retvet – Vinterbro, inklusive ombygging av Vinterbrokrysset 
mellom E6 og E18, delfinansieres med bompenger under de forutsetninger som 
beskrives i «Notat mulighetsstudie bompengefinansiering E18 Retvet-Vinterbro». 

2. Det anmodes sterkt om at den statlige finansieringsandelen økes. 
3. Ås kommune kan ikke akseptere at lokaltrafikken innen Ås kommune skal være 

med på å finansiere kostnader for ny E18 gjennom kommunen. 
 
Kommunestyrets behandling 19.11.2014: 
Ordfører Johan Alnes (Ap) refererte fra møte med fylkesordfører 17.11.2014 og 
hennes forslag i tre punkter:  

1) Statens Vegvesens framlagte prosjekt til utbygging av E18 i Ski kommune og 
Ås kommune synes å medføre en betydelig etablering av lokale bommer i de 
respektive kommunene for å hindre omkjøring. Det presenterte prosjektet fra 
Statens Vegvesen er ikke klargjørende i forhold til omfanget av lokale 
bommer, og det er derfor vanskelig å fatte prinsippvedtak om bruk av 
bompenger på bakgrunn av det fremlagte forslaget. 

 
2) Dersom man lokalt skal kunne gi tilslutning til prinsipp om 

bompengeinnkreving, må andelen av utgiftene som kal dekkes gjennom 
bompengeinnkreving reduseres i vesentlig grad, samt at saken fra Statens 
Vegvesen må tydelig vise hvilke bommer som foreslås satt opp på det lokale 
veinettet og hva passering gjennom dem vil koste. 

 
3) Under forutsetning av at disse forholdene løses, vil det kunne gis prinsipiell 

tilslutning til bompengeinnkreving på E18. 
 
Fylkesordfører ønsker mest mulig like svar til vegvesenet fra Ski, Ås og Akershus 
fylkeskommune. Ordfører ba om at saken ble utsatt for at fylkesordførers forslag 
kunne drøftes i gruppemøtene. 
 
Votering: 
Ap´s forslag om utsetting ble vedtatt 22-11(7H, 3SV, 1frittstående) 
 
Kommunestyrets vedtak 19.11.2014: 
Saken utsettes for at fylkesordførers forslag skal kunne drøftes i gruppemøtene. 
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K-81/14 
R-286 Detaljregulering for E18 Retvet-Vinterbro - utvidet 
planområde 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 06.11.2014: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 19.11.2014: 
Votering: 
Hovedutvalget for teknikk og miljøs innstilling 6.11.2014 ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 19.11.2014: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 vedtas forslag til nytt planområde for 
reguleringsplanarbeid for E18 Retvet-Vinterbro som vist i kart datert 26.8.2014,  
med unntak av området Rustadmåsan. Det utvidete planområdet erstatter 
planområdet som er vist i planprogram for E18 Retvet-Vinterbro, datert 19.6.2014. 
 
Kommunestyret finner at Rustadmåsan er et verdifullt naturområde, og anser at 
Statens vegvesen kan finne egnede alternative arealer innenfor planområdet for 
øvrig.  
 
 
 

K-82/14 
Forslag fra regjeringen om oppheving av konsesjonsloven og 
enkelte bestemmelser om boplikt  - høring. 
 
Formannskapets innstilling: 
Følgende høringsuttalelse oversendes fra Ås kommune: 
 

Ås kommune tar ikke stilling til selve lovforslaget, men oppfordrer til at 
konsekvensene ved å oppheve konsesjonsloven og enkelte bestemmelser i 
odelsloven utredes grundig før lovforslaget behandles i Stortinget, og at et alternativ 
med eventuelle endringer i nåværende konsesjonslov vurderes. 
 
 
Kommunestyrets behandling 19.11.2014: 
Etter henstilling fra Ivar Ekanger (Ap) fritok kommunestyret ham enstemmig som 
inhabil, jf. kommuneloven § 40 nr. 4.  Årsaken er at hans arbeidsgiver er ansvarlig for 
høringsforslaget.  
 
Hege Opedal (SV) fremmet følgende forslag:  
Ås kommune foreslår at regjeringen trekker dette forslaget fra videre prosess. 
 
Votering: (32 stemmer) 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 26-6 (3SV, 3Sp) ved alternativ votering 
mot SV´s forslag. 
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Kommunestyrets vedtak 19.11.2014: 
Følgende høringsuttalelse oversendes fra Ås kommune: 
 

Ås kommune tar ikke stilling til selve lovforslaget, men oppfordrer til at 
konsekvensene ved å oppheve konsesjonsloven og enkelte bestemmelser i 
odelsloven utredes grundig før lovforslaget behandles i Stortinget, og at et alternativ 
med eventuelle endringer i nåværende konsesjonslov vurderes. 
 
 
 

K-83/14 
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 
 
Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 11-14 sendes forslag til kommuneplanens 
samfunnsdel 2015-2027, datert 07.11.2014, på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn. 
 
Formannskapets vedtak 19.11.2014: 
Det innkalles til ekstraordinært formannskapsmøte onsdag 3.12.2014 kl. 18.30 for å 
behandle saken. Saken utsettes. 
Forslag sendes vibeke.berggard@as.kommune.no innen tirsdag 25.11.2014 slik at 
de kan følge innkallingen.  
 
 
Kommunestyrets behandling 19.11.2014: 
Ordfører orienterte om formannskapets vedtak og fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes til formannskapet har behandlet saken.  
 
Votering: 
Ap´s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 19.11.2014: 
Saken utsettes til formannskapet har behandlet saken.  
 
 
 
 
 
  

mailto:vibeke.berggard@as.kommune.no
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K-84/14 
Samarbeidsavtale om næringsutvikling i Follo 
 
Formannskapets innstilling 05.11.2014: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 19.11.2014: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 19.11.2014: 
1. Samarbeidsavtalen mellom Akershus fylkeskommune, Follorådet, Ås kommune 

og NMBU om næringsutvikling i Follo, godkjennes.   
2. Ås kommune vil, som vertskommune for NMBU, bidra til å realisere målene i 

samarbeidsavtalen. 
3. Kommunestyret legger til grunn at samarbeidsavtalen følges opp gjennom 

konkrete handlingsplaner. 
 
 
 
 
 
 
 

K-85/14 
Granheimtunet - tinglysning av skjøte 
 
Formannskapets innstilling: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 19.11.2014: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 19.11.2014: 
Skjøtet sendes til tinglysning. Dagens verdi på eiendommen skal legges til grunn for 
beregning av dokumentavgift.  
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K-86/14 
Parkering i Ås sentrum - snarlige tiltak 
 
Formannskapets innstilling 19.11.2014: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 19.11.2014: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 19.11.2014: 
1. Ås kommune starter håndheving av gjeldende parkeringsbestemmelser i Ås 

sentrum så snart myndighet for dette foreligger, jf. følgende punkter:  

 Ås kommune får myndighet fra Vegdirektoratet til å håndheve stopp- og 
parkeringsbestemmelsene.  

 Eksisterende skiltplan legges til grunn, og det settes opp et fåtall supplerende 
skilt for å tydeliggjøre bestemmelsene.  

 Ås avis og Østlandets blad tilsendes informasjon om parkeringsvilkårene og 
endret håndhevelse av disse. Det samme legges ut på kommunens 
hjemmeside.  

 Det legges ut informasjon på samtlige parkerte biler om praktisering av regler 
og varsel om håndhevelse. Varighet 1 uke.  

 Utstedelse av gebyr for parkering i strid med bestemmelsene igangsettes. 
Gebyrsats er kr. 500,- i henhold til forskrift om offentlig parkeringsregulering og 
parkeringsgebyr. Samme gebyrsats settes for områdene som skiltes 
privatrettslig.  

 Det skiltes med privatrettslig parkering for parkeringen øst for kinoen (1), 
arealet ved Åsgård skole/kulturskolen Ås (2) og på «Hangartomta» (3). Plass 
1 reguleres med 4 timer gratis parkering. Plass 2 og 3 forbeholdes kommunes 
ansatte, samt kommunens tjenestebiler.  

 Ny skiltplan for Ås sentrum utarbeides parallelt med en helhetlig plan for 
parkering i hele sentrumsområdet.  
 

2. Rådmannen vil legge fram en helhetlig plan for parkeringsbestemmelser i Ås 
sentrum til politisk behandling våren 2015. 
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K-87/14 
Barnehagebehovsplan 2015-2018  
 

Formannskapets innstilling 19.11.2014: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 19.11.2014: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende tilleggspunkt til formannskapets innstilling: 
Nye barnehager etableres av private utbyggere. 
 

Kjetil Barfelt(FrP) fremmet følgende forslag:  
I formannskapets innstilling punkt 3 strykes «ved idrettsplassen». 
 

Votering: 
Frp´s forslag ble nedstemt:  28-5(FrP) 
Formannskapets innstilling punkt 1-6 ble enstemmig vedtatt. 
H´s forslag ble nedstemt: 22-11(7H, 4FrP)  
 
Kommunestyrets vedtak 19.11.2014: 
«Barnehagebehovsplan for Ås kommune 2015-2018» godkjennes med følgende 
innstilling og rekkefølge: 
 

1. Ås kommune skal ha en dekningsgrad på minst 95 % når det gjelder barnehager. 
2. Det bygges ny barnehage med ca. 160 plasser ved Dyster Eldor. Barnehagen 

står ferdig i 2017. Regulering av tomt og planlegging av barnehage starter 
umiddelbart. 

3. Ny barnehage med 100- 160 plasser bygges ved idrettsplassen på Nordby. 
Regulering av tomt og planlegging av ny barnehage starter innen 2016. 

4. For å dekke behovet for flere barnehageplasser fra 2022/2023 i 
sentrumsområdet, besluttes det innen 2018 hvorledes videre behov for 
barnehageplasser skal dekkes. 

5. For å dekke behovet for flere barnehageplasser i Ås nord fra 2021/2022, 
besluttes det innen 2018 hvilken tomt som skal reguleres til barnehageformål. 

6. Rådmannen bes, i samarbeid med Plankomiteen, om å sette opp en samlet 
tidsplan for planlegging, prosjektering, utbygging og ferdigstilling av barnehagene, 
basert på de vedtak som blir gjort. Tidsplanen skal også omfatte politisk 
saksgang, der det framgår hvilke saker som må behandles politisk, og i hvilke 
utvalg.  
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K-88/14 
Tilskudd til Åkebakke barnehage 
 
Formannskapets innstilling 19.11.2014: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 19.11.2014: 
Votering:  
Formannskapets innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt, punkt 2 ble  
vedtatt 31-2 (V). 
 
Kommunestyrets vedtak 19.11.2014: 
1. Ås kommune gir kommunalt tilskudd til nye Åkebakke barnehage når barnehagen 

er ferdig godkjent. 
  

2. Det settes som vilkår for tildeling av kommunalt tilskudd at barn bosatt i Ås 
kommune og som oppfyller opptakskriteriene til Stiftelsen Åkebakke barnehage, 
skal prioriteres ved opptak. 

 
 

 
K-89/14 
Søknad om permisjon fra kommunale verv - Tommy Skar (Ap) 
 
Formannskapets innstilling 19.11.2014: 
1. Tommy Skar (Ap) innvilges permisjon fra sine kommunale verv fra vedtaksdato til 

og med 30. april 2015. 
2. Som nytt midlertidig medlem i hovedutvalg for helse og sosial på plass nr. 2 

velges: ……… 
3. Som nytt midlertidig medlem i sosialutvalget på plass nr. 1 velges: …… 
4. Som ny midlertidig nestleder av sosialutvalget velges: …….. 
5. Som nytt midlertidig varamedlem i formannskapet på plass nr. …. Velges: ……… 
6. Som nytt midlertidig varamedlem i kommunalt råd for funksjonshemmede velges: 

…… 
 

Konsekvenser for kommunestyret: 
Jeanette Schou (Ap) rykker opp som midlertidig fast medlem av kommunestyret  
til og med 30.04.2015, på plass nr. 10.  

_________ 
 

Kommunestyrets behandling 19.11.2014: 
Johan Alnes (Ap) foreslo at kun punkt 1 vedtas. 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 19.11.2014: 
Tommy Skar (Ap) innvilges permisjon fra sine kommunale verv fra vedtaksdato til og 
med 30.april 2015. 
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K-90/14 
Søknad om fritak fra kommunale verv - Marianne Semner (H) 
 
Formannskapets innstilling 19.11.2014: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 19.11.2014: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 19.11.2014: 
1. Marianne Semner (H) fritas fra sine kommunale verv ut perioden. 
2. Som nytt medlem i kommunalt råd for funksjonshemmede velges: Ulf Oppegård 
3. Som nestleder av kommunalt råd for funksjonshemmede velges: Ulf Oppegård 
4. Som personlig vara for Ulf Oppegård i kommunalt råd for funksjonshemmede 

velges: Gro Thorup 
5. Som ny vara på plass nr. 3 i hovedutvalg for oppvekst og kultur velges:  
     Torill Myro 
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