
 

 

Ås kommune  

  

 

18/00024 
 

MØTEPROTOKOLL 
Kommunestyret 

Møtetid: 20.06.2018 kl. 17:30 – 23:00 
Sted: Store sal,   Ås kulturhus 
  

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33. 
 

Møtende medlemmer: 
Ap: Ola Nordal, Johan Alnes, Laila P. Nordsveen, Beate Erikstad, Ivar Ekanger, Live 

Holck Johannessen, Joar Solberg, Janna Bitnes Hagen, Bonsak Hammeraas. 
H: Hilde Kristin Marås, Ida Elisabeth Krogstad, Bengt Nøst-Klemmetsen, Håkon 

Ystehede, Sverre Strand Teigen 
Sp: Marianne Røed, Odd Vangen, Odd Rønningen,  
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: Einride Berg*, Grazyna Englund* 
H: Rubina Mushtaq Rikheim, Frank Jakobsen 
Sp: Arne Ellingsberg 
MDG: Anders Often** 
Rødt: Joachim Espe 
 
Forfall:  
Ap: Malin Karusbakken Aamodt, 
H: Stein Ekhaugen, Egil A. Ørbeck 
Sp:  Svend Trygve Kvarme 
MDG: Bianca Wathne Gelink 
Rødt: Kristine Sand 
 
Fra administrasjonen møtte:  
Rådmann Trine Christensen, oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, etatsjef for teknikk og 
miljø Nils Erik Pedersen, plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud, økonomisjef Emil Schmidt, 
organisasjons- og personalsjef Wenche Vedhugnes, arkitekt Greta Løkhaug, rådgiver Lene 
H. Lilleheier – møtesekretær. 
 
Diverse merknader: 
*Einride Berg (Ap) fratrådte som inhabil i sak 41/18, Grazyna Englund (Ap) tiltrådte. **Anders 
Often (MDG) tiltrådte før votering i sak 56/18. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 
41/18, 56/18, 42-47/18,49/18, 51/18, 54-55/18. Sakene 48, 50, 52-53/18 ble utsatt.  
 
Møteprotokoll godkjent 26.06.2018 
 
 
Ola Nordal         Jorunn Nakken 
ordfører                                                                                        varaordfører
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Interpellasjon 

2/18 Rollefordelingen mellom de folkevalgte og administrasjonen  
Interpellasjon fra Arne Ellingsberg (Sp), jf.18/01358-4. 
Ordfører svarte på interpellasjonen i møtet, jf.18/01358-5. 
 

Spørsmål fra medlemmer 

Kommunens rolle knyttet til næringsliv og tettstedsutvikling 
Spørsmål fra Hilde Kristin Marås (H) jf. 18/01358-6 
Ordfører besvarte spørsmålet i møtet jf. 18/01358-7 
 
Kulturminneplan 
Spørsmål fra Marianne Røed (Sp), jf. 18/01358-8 
Ordfører besvarte spørsmålet i møtet jf. 18/01358-9 
 
Dialog med idretten om flere funksjoner i ny flerbrukshall ved Ås vgs. 
Spørsmål fra Jorunn Nakken (V), jf. 18/01358-10 
Ordfører besvarte spørsmålet i møtet jf. 18/01358-11 
 

Saker til behandling  

K-41/18 
R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 31.05.2018: (HTM) 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Ås forslag til 
reguleringsplan R-311 for del av Skogveien, som vist på kart datert 30.04.2018 og 
bestemmelser datert 30.04.2018, med følgende endringer 
 
1. Høyeste byggehøyde for feltene BBB2 og BBB8 økes til k+ 114m  
2. Kotehøyde for vestre del av BBB9 økes fra k+114m til k+ 117m. 
3. Kotehøyde for østre del av BBB9 reduseres fra k+ 117m til k+ 114m 
4. Parkeringsdekning innenfor planområdet fastsettes til 10% 
5. Minimum 1 sykkelparkeringsplass per hybelenhet endres til 0,75 per hybelenhet. 
6. Andelen sykkelparkering med tak reduseres fra 35% til 20%. 
7. Det forutsettes at det før anleggsstart etableres varig separat løsning for myke 

trafikanter langs Lyngveien og videre fram til innkjøring til området dersom 
Lyngveien brukes til anleggstrafikk 

8. Det forutsettes at Utveiens veibane blir liggende på samme sted som i dag 
 
Kommunestyrets behandling 20.06.2018: 
Rådmannen oversendte 19.06.2018 notat til kommunestyret med kommentarer til 
HTMs innstilling, dokument nr. 16/02835-87 
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Einride Berg (Ap) fratrådte som inhabil etter forvaltningsloven § 6 første ledd, bokstav 
e) etter kommunestyrets vedtak (32 stemmer), Grazyna Englund (Ap) tiltrådte som 
vara. 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet rådmannens forslag i notat av 18.06.2018: 

 Pkt. 7:  
Anleggsvei skal sikres med hensiktsmessige trafikksikkerhetstiltak i 
byggeperioden. Tiltakene skal redegjøres for i miljøoppfølgingsplan som 
vedlegges rammesøknad. 

med følgende tilføyelse: 

 Miljøoppfølgingsplanen behandles politisk. 
og 

 Nytt punkt: 
Før det gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse innenfor BBB1 skal f_G1 
være ferdig opparbeidet. Før det gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse 
innenfor BBB5 og BBB7 skal tilsvarende deler av f_G3 være ferdig 
opparbeidet. Før det gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse innenfor 
BBB9 skal f_G4 og f_G5 være ferdig opparbeidet. 

 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag:  
1.  Planen tilbakesendes og omarbeides ut fra at hovedadkomst for bil legges via    

 Lyngveien 
2.   Byggegrenser for område BBB9 justeres slik at avstanden til grense for 
      Lyngveien 12 blir minst 10 meter. 
3.  Maksimal kotehøyde for feltene BBB1 og BBB3 reduseres til kotehøyde  

 tilsvarende én etasje. 
4.   Det forutsettes at alle kostnader ved utvikling av veisystemer innenfor og utenfor 
      planområdet dekkes av utbygger og at de veier, fortau o.l. med tilhørende arealer 
      som skal bli kommunale, overføres Ås kommune vederlagsfritt etter ferdigstilling. 
5.   Utbyggingen skal ikke igangsettes før fullstendig finansiering er på plass. 
 og  
punkt 7 i rådmannens forslag i notat av 18.06.2018 med følgende tilføyelse: 
«…hensiktsmessige trafikksikkerhetstiltak og støyreduserende tiltak i 
byggeperioden.... Tiltakene skal redegjøres for i miljøoppfølgingsplanen og 
behandles politisk.   
 
Jorunn Nakken (V) fremmet følgende endringsforslag til innstillingens punkt: 
4. Parkeringsdekning fastsettes til 6%. 
5. Minimum 1 sykkelparkeringsplass per hybelenhet. 
6. Andelen sykkelparkering med tak beholdes på 35%. 
 
Votering: (32 stemmer) 
SVs forslag ble stemt over punktvis: 
Pkt. 1 ble nedstemt 27-5 (1Sp, 1MDG, 2SV, 1Rødt) 
Pkt. 2 ble nedstemt 27-5 (1Sp, 2SV, 1 Krf, 1Rødt). 
Pkt. 3 ble nedstemt 24-8 (4Sp, 2SV, 1Krf, 1Rødt). 
Pkt. 4 ble nedstemt 27-5 (1Sp, 2SV, 1Krf, 1Rødt) 
Pkt. 5 ble nedstemt 29-3 (1Sp, 2SV) 
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HTMs innstilling ble stemt over punktvis: 
Innledningen ble enstemmig vedtatt.  
Pkt. 1 ble vedtatt 26-6 (2Sp, 2SV, 1KrF, 1Rødt) 
Pkt. 2 ble vedtatt 28-4 (1Sp, 2SV, 1Rødt) 
Pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 
Pkt. 4 ble vedtatt 23-9 (1Sp, 2MDG, 2SV, 2V, 1KrF 1Rødt) ved alternativ votering 
mot V’s forslag pkt. 4. 
Pkt. 5 ble nedstemt 22-10 (7H, 3FrP) ved alternativ votering mot V’s forslag pkt. 5.  
Pkt. 6 ble nedstemt 21-9 (6H, 3FrP) ved alternativ votering mot V’s forslag pkt. 6. 
Pkt. 8 ble enstemmig vedtatt.  
 
FrPs forslag pkt. 7 med tilføyelsen om politisk behandling av miljøoppfølgingsplanen, 
ble enstemmig vedtatt.  
 
FrPs forslag til nytt punkt, ble enstemmig vedtatt. 
 
SVs forslag om tilføyelse til nytt pkt 7 og støyreduserende tiltak, ble nedstemt 21-11 
(1H, 4Sp, 2MDG, 2SV, 1Krf, 1Rødt). 
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2018: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Ås forslag til 
reguleringsplan R-311 for del av Skogveien, som vist på kart datert 30.04.2018 og 
bestemmelser datert 30.04.2018, med følgende endringer 
 
1. Høyeste byggehøyde for feltene BBB2 og BBB8 økes til k+ 114m  
2. Kotehøyde for vestre del av BBB9 økes fra k+114m til k+ 117m. 
3. Kotehøyde for østre del av BBB9 reduseres fra k+ 117m til k+ 114m 
4. Parkeringsdekning innenfor planområdet fastsettes til 10% 
5. Minimum 1 sykkelparkeringsplass per hybelenhet. 
6. Andelen sykkelparkering med tak beholdes på 35%. 
7. Anleggsvei skal sikres med hensiktsmessige trafikksikkerhetstiltak i 

byggeperioden. Tiltakene skal redegjøres for i miljøoppfølgingsplan som 
vedlegges rammesøknad. Miljøoppfølgingsplanen behandles politisk.  

8. Det forutsettes at Utveiens veibane blir liggende på samme sted som i dag. 
9. Før det gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse innenfor BBB1 skal f_G1 

være ferdig opparbeidet. Før det gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse 
innenfor BBB5 og BBB7 skal tilsvarende deler av f_G3 være ferdig opparbeidet. 
Før det gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse innenfor BBB9 skal f_G4 og 
f_G5 være ferdig opparbeidet. 
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K-42/18 
Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Dispensasjon - Klage på vedtak 
 
Formannskapets innstilling 06.06.2018: 
Kommunestyret har vurdert klagen i medhold av fvl. § 33. Kommunestyret finner at 
klagers anførsler ikke utgjør nye momenter som medfører en annen vurdering av 
saken enn det som fremkommer av vedtak datert 21.03.2018. Kommunestyret 
opprettholder vedtak om innvilget dispensasjon av 21.03.2018, K-sak 14/18. Klagen 
tas således ikke til følge. 
 
Saken oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
 
Kommunestyrets behandling 20.06.2018: 
Votering: Formannskapets innstilling ble vedtatt 25-8 (3Sp, 2MDG, 2SV, 1V) 
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2018: 
Kommunestyret har vurdert klagen i medhold av fvl. § 33. Kommunestyret finner at 
klagers anførsler ikke utgjør nye momenter som medfører en annen vurdering av 
saken enn det som fremkommer av vedtak datert 21.03.2018. Kommunestyret 
opprettholder vedtak om innvilget dispensasjon av 21.03.2018, K-sak 14/18. Klagen 
tas således ikke til følge. 
 
Saken oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
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K-43/18 
Åsgård skole. Konsept 
 
Formannskapets innstilling 06.06.2018: 
1. Åsgård skole planlegges videre fram til forprosjekt basert på følgende 

forutsetninger: 
- Rødskolen videreføres med dagens virksomhet. 
- Paviljong 4 og 5 rives. 
- Det etableres et nytt skolebygg i 3 etasjer som dekker hele skolens behov 
 inkl. flerbrukshall. 

2. Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving, utredes samtidig som en egen sak. 
3. Kommunestyret ber rådmannen utrede alternativ lokalisering av Midtgard som 
 ivaretar ungdommenes behov. 
 
Formannskapet ber om et notat om videre framdrift av prosjektet til 
kommunestyremøtet på bakgrunn av innsigelser, befolkningsutvikling og økonomi. 
 
Kommunestyrets behandling 20.06.2018: 
Rådmannen oversendte 18.06.2018 notat til kommunestyret om Åsgård skole og 
konsekvenser ved utsatt byggestart, jf. formannskapets innstilling 06.06.2018, 
vedlegg til dokument nr. 16/00157-2.  
 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap og H: 
1. Åsgård skole planlegges videre basert på følgende forutsetninger: 

a. Rødskolen videreføres med dagens virksomhet. 
b. Paviljong 4 og 5 rives. 
c. Det gule huset (Stallen) rives. 
d. Det etableres et nytt skolebygg i 3 etasjer, over bakken, som dekker skolens 

behov inkl. flerbrukshall. 
e. Det skal vurderes å etablere nedgravd parkeringskjeller på hele eller deler av 

skoleområdet. 
2. Pga. innemiljø og andre forhold på Åsgård skole flytter elevene inn i modulskolen 

ved Ås ungdomsskole så snart elevene fra Rustad flytter ut av modulskolen selv 
om utbygging av Åsgård skole skulle bli noe forsinket. Trafikksikkerhetstiltak 
vurderes i forkant av flytting. 

3. Det tas sikte på at nye Åsgård skole skal stå ferdig innen 2022/2023. 
4. Videre bruk av D6, ev. flytting eller rivning, utredes samtidig som en egen sak. 
5. Kommunestyret ber rådmannen utrede alternativ lokalisering av Midtgard som 

ivaretar ungdommens behov.  
 

Odd Vangen (Sp) fremmet følgende forslag: 
Åsgård skole planlegges videre fram til forprosjekt basert på følgende forutsetninger: 

 Rødskolen videreføres med dagens virksomhet. 

 Paviljong 4 og 5 rives. 

 Det etableres et nytt skolebygg som dekker hele skolens behov inkl. tidligere 
vedtak om flerbrukshall. 

 D6 vernes i tråd med tidligere vedtak, og flyttes ikke. 

 Gulbygningen «Stallen» og gamle gymsal «Midtgard» rives. 

 Rådmannen bes utrede alternativ lokalisering av Midtgard. 
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 Det utredes underjordisk parkering. 
 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 

a. Det planlegges for en trinnvis utbygging, først til 3-parallell med ferdigstillelse 
2022, og med mulighet for senere utvidelse til 4-parallell. 

b.  Rødskolen oppgraderes til kombinert bruk skole og kulturskole, for eksempel        
for musikkundervisning i skoletiden. 

c.    D6 bevares med eksisterende beliggenhet. 

d.    De nye byggene for øvrig etableres med 3-6 etasjer og full flerbrukshall.  

Jorunn Nakken (V) fremmet følgende forslag: 
1. Åsgård skole planlegges videre fram til forprosjekt basert på følgende 

forutsetninger: 
a) Det nye skolebygget planlegges for fire paralleller, der de tre første 

parallellene tas i et første byggetrinn med ferdigstilling til skolestart 2023. 
b) Det planlegges slik at andre byggetrinn kan innpasses når paviljong 4 og 5 når 

slutten av sitt livsløp. 
c) Paviljong 4 og 5 renoveres til forsvarlig standard, med særskilt vekt på 

innemiljø og ventilasjon, men uten å utløse krav om full oppgradering til TEK 
17. 

d) Rødskolen oppgraderes så langt det er hensiktsmessig til kombinert bruk for 
skole og kulturskole, primært for praktisk-estetiske fag. 

e) Det nye skolebygget etableres med 3-6 etasjer med full flerbrukshall. 
f) Det utredes om underjordisk parkering kan finansieres med P-avgifter og/eller 

salg av plasser. 
2. Prosjektet videreføres innenfor vedtatt kostnadsramme på 312 mill. kroner. 
3. 7.klassetrinn flytter inn i nye lokaler på Rustad skole ved skolestart 2019, etter 

samme modell som på Solberg/Nordbytun. 
4. 1.-6. trinn benytter modulskolen ved Ås stadion skoleårene 2021/2022 og 

2022/2023. Modulskolen søkes leid ut fra sommeren 2019 til sommeren 2021, ev. 
benyttes til egne kontorformål i perioden. 

5. D6, Midtgard og «stallen» (det gule huset) bevares som en del av den historiske 
bygningsmassen i Åsgårdkvartalet og bidrar dermed til et helhetlig tun rundt en ny 
utvidet skolegård. Det vurderes om D6 kan flyttes for å frigjøre mer tomteareal 
mot Drøbakveien. 

6. Skolegården oppgraderes snarest med lekeapparater som senere kan flyttes til 
ny skolegård eller til rådhusparken ihht. plan.  

 
Kjetil Barfelt (Frp) fremmet følgende forslag: 

1. Åsgård skole planlegges videre fram til forprosjekt basert på følgende 
forutsetninger: 

 «Stallen» rives og det oppføres et nytt skolebygg i 3 fulle etasjer.  

 «Rødskolen» sambrukes mellom Åsgård skole og Kulturskolen. 

 Ventilasjonen i paviljong 4 og 5 utbedres/oppgraderes. 

 Det etableres en flerbrukshall som et separat bygg, evt kan et mindre antall 
klasserom (f.eks spesialrom) legges i samme bygg. 

2. Den nyere del av Midtgard rives og D6 flyttes, hvis mulig, til en tomt som da 
frigjøres. Det opprinnelige «sløydbygget» og D6 brukes til skole og 
kulturaktiviteter. 

3. Uteområdene oppgraderes så snart som mulig. 
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4. Kommunestyret ber rådmannen utrede alternativ lokalisering av Midtgard som 
ivaretar ungdommens behov.  

 
Votering: 
Fellesforslaget fra Ap og H ble votert over punktvis: 
Pkt. 1a ble vedtatt 23-10 (3FrP, 3MDG, 2SV, 2V) 
Pkt. 1b ble vedtatt 23-10 (4Sp, 3FrP, 1MDG, 2V) 
Pkt. 1c ble vedtatt 28-5 (3FrP, 2V) 
Pkt. 1d ble vedtatt 20-13 (3Sp, 3FrP, 3MDG, 2SV, 2V) 
Pkt. 1e ble vedtatt 28-5 (1Sp, 3FrP, 1MDG) 
Pkt. 2 ble vedtatt 25-8 (4Sp, 3FrP, 1MDG) 
Pkt. 3 ble vedtatt 22-11 (1Sp, 3FrP, 3MDG, 2SV, 2V) 
Pkt. 4 ble vedtatt 27-6 (4Sp, 2SV) 
Pkt. 5 ble enstemmig vedtatt. 
 
SVs forslag pkt a ble nedstemt 24-9 (4Sp, 2SV, 2V 1Krf) 
 
Øvrige forslag bortfaller som følge av voteringen over.  
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2018: 
1. Åsgård skole planlegges videre basert på følgende forutsetninger: 

a. Rødskolen videreføres med dagens virksomhet.  
b. Paviljong 4 og 5 rives. 
c. Det gule huset (Stallen) rives. 
d. Det etableres et nytt skolebygg i 3 etasjer, over bakken, som dekker skolens 

behov inkl. flerbrukshall. 
e. Det skal vurderes å etablere nedgravd parkeringskjeller på hele eller deler av 

skoleområdet. 
2. Pga innemiljø og andre forhold på Åsgård skole flytter elevene inn i modulskolen 

ved Ås ungdomsskole så snart elevene fra Rustad flytter ut av modulskolen, selv 
om utbygging av Åsgård skole skulle bli noe forsinket. Trafikksikkerhetstiltak 
vurderes i forkant av flytting. 

3. Det tas sikte på at nye Åsgård skole skal stå ferdig innen 2022/2023. 
4. Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving, utredes samtidig som en egen sak. 
5. Kommunestyret ber rådmannen utrede alternativ lokalisering av Midtgard som 

ivaretar ungdommens behov.  
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K-44/18 
Ås kommunes reglementer - revidering 
 
Formannskapets innstilling 06.06.2018: 
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1 datert 11.04.2018, 
vedtas med følgende endringer: 
 
Kommunestyrets behandling 20.06.2018: 
Forslag til endringer fra partiene følger i eget vedlegg til protokollen.  
 
Votering jf. ref. nr. i vedlagt skjema med forslag til endringer i reglementene: 
Ap’s forslag nr.1 og 2 ble enstemmig vedtatt.  
Ap’s forslag nr. 3 og FrPs forslag nr. 29 ble vedtatt 21-12 (5Ap, 1Sp, 1FrP, 1MDG, 
1SV, 2V, 1Rødt) 
Ap’s forslag nr. 4 og FrPs forslag nr. 21, 22 og 24 ble enstemmig vedtatt. 
Ap’s forslag nr. 5, 6 og 7 ble enstemmig vedtatt. 
Ap’s forslag nr. 8 uten punkt om landbruk, ble vedtatt 30-3 (3FrP) 
Ap’s forslag nr. 8 med punkt om landbruk, ble vedtatt 18-15 (7H, 4Sp, 3FrP, 1Krf) 
H’s forslag nr. 9 ble nedstemt 26-7 (7H) 
H’s forslag nr. 10 ble nedstemt 21-12 (7H, 3Sp, 2V) 
H’s forslag nr. 11 ble nedstemt 25-8 (7H, 1SV) 
H’s forslag nr. 12 ble nedstemt 26-7 (7H) 
H’s forslag nr. 13 ble nedstemt 26-7 (7H) 
 
Senterpartiets forslag bortfaller som følge av voteringen over. 
 
FrPs forslag nr. 20 og 25 bortfaller som følge av voteringen over. 
FrPs forslag nr. 23 ble nedstemt 20-13 (7H, 3Sp, 3FrP) 
FrPs forslag nr. 26 ble nedstemt 30-3 (3FrP) 
FrPs forslag nr. 27 ble enstemmig vedtatt.  
 
Fellesforslaget fra MDG, SV,V og Rødt pkt. 30 ble nedstemt 27-6 (3MDG, 2SV, 1V) 
Øvrige punkter i fellesforslaget bortfaller som følge av voteringen over. 
 
Ordførers forslag om nytt pkt. 14.3.4 ble enstemmig vedtatt. 
 
Berges (SV) forslag ble stemt over punktvis: 
Nr. 37 ble nedstemt 23-10 (1Sp, 3MDG, 2SV, 2V, 1Krf, 1Rødt) 
Nr. 38 ble nedstemt 23-10 (1Ap, 1H, 3MDG, 2SV, 1V, 1Krf, 1Rødt) 
Nr. 39 ble nedstemt 26-7 (2MDG, 2SV, 2V, 1Rødt) 
Nr. 40 ble nedstemt 31-2 (1SV, 1Rødt) 
Nr. 41 ble nedstemt 32-1 (1SV) 
Nr. 42 ble nedstemt 26-7 (2H, 2MDG, 2SV, 1Krf) 
Nr. 43 ble nedstemt 26-7 (3MDG, 2SV, 1V, 1Rødt) 
Nr. 44 bortfalt som følge av voteringen over. 
 
Formannskapets innstilling med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt.  
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Kommunestyrets vedtak 20.06.2018: 
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1 datert 11.04.2018, 
vedtas med følgende endringer: 
 
Reglementets punkt 12: nytt 2.avsnitt: 

 Kommuneloven § 77 nr. 7 omhandler kontrollutvalgets spesielle innsyns- og 
undersøkelsesrett i kommunen. 
 

Nytt punkt under 9.2: 
 Rådmannen delegeres behandlingsansvaret (gjennomføring og det daglige 

ansvaret) for internkontroll og personvern etter personopplysingsloven og EUs 
personvernforordning. 
 

Språklig endring: 
 Ordet «veg» rettes til «vei» i hele dokumentet. 

 
Punktene 7.1.3, 7.2.3, 7.3.3 
 Ordet «KAN» fjernes i avsnitt 2 

 
Pkt 7.10 oppgaver og ansvar, s.30 kulepunkt 1 endres slik: 
 «Tiltak med funksjonshemmede som spesiell målgruppe» endres til 

«Universell utforming og tiltak vedrørende tilgjengelighet for 
funksjonshemmede.» 
 

Pkt 7.8 Eldrerådet, om hva eldrerådets årsmelding skal inneholde: 
 
 

Nest siste kulepunkt endres slik at det lyder: 
«Oversikt over saker som rådet har behandlet.» 
 

Pkt 10.2.1.9 endres til: 
 Ungdomsrådet skal ha 7 medlemmer og ha følgende sammensetning: 

- 1 representant fra elevrådet ved Ås ungdomsskole. 
- 1 representant fra elevrådet ved Nordbytun ungdomsskole. 
- 1 representant fra elevrådet ved Ås videregående skole. Personen må 
           være bosatt i Ås kommune. 
- 4 ungdommer som representerer lag og foreninger, ungdomshusene, 
uorganisert ungdom og/eller andre (frie plasser). 
Rådet velger selv leder og nestleder. Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
oppnevner blant de søkende representanter til de 4 frie plassene. Dersom det 
er mer enn 4 søkere, kan Hovedutvalget velge at inntil 2 av de som ikke får 
fast plass, skal være vararepresentanter. Representanter som har sittet i ett år 
i ungdomsrådet gis fortrinnsrett til de frie plassene. Hovedutvalget oppnevner i 
tillegg en av sine faste medlemmer til å være politisk representant for 
Ungdomsrådet som blir rådets kontaktledning til det politiske miljøet. 
Vedkommende har tale- og forslagsrett. 
 

  Klima og miljøutvalg 
 7.6.1 Utvalgets oppgaver og ansvar  

  
Utvalget har ansvar for følgende områder: 
Klimasaker 
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Naturmangfold 
Landbruk og forurensning 
Handlingsplan for klima og energi, herunder klimatilpasning 
Plan for naturmangfold 
Sykkel- og gåstrategi med tiltaksplan 
Temaplan for vannmiljø 
 
Utvalget skal ha ansvar for: 

 Den politiske styringen av planarbeidet innen sitt ansvarsområde, med 
særlig ansvar for å ivareta helhet og sammenheng 

 Utrede, gi råd, tilrettelegge avgjørelser for kommunestyret i større 
prinsipielle saker innen sitt ansvarsområde 

 Være ideskapingsforum, kommunikasjonsforum og ivareta 
ombudsrollen med ansvar for utvalgets saksområder 

 Behandle regionale planer som omfatter utvalgets saksområde 

 Være pådriver for at planene innenfor utvalgets saksområde blir fulgt 
opp og revidert i tråd med Planstrategien 

 Utvalget har avgjørelsesmyndighet i nærmere bestemte saker, jf. pkt. 
7.6.2 og 7.6.3. 

  
For å ivareta prioriterte sektorovergripende miljøsaker skal utvalget ha rett til å 
uttale seg i følgende saker:  

 Rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 

 Reguleringsplaner hvor avveiing mellom vekst og vern er spesielt 
utfordrende. Utvalget får varsel om oppstart av reguleringsplaner og 
vurderer selv hvilke planer de ønsker å uttale seg til.  

 Hovedplan for vann og avløp  

 Tiltaksplan for trafikksikkerhet  

 Forvaltningsplan for statlige sikrede friluftsområder 

 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 
  
Rådmannen og ordfører vurderer fortløpende hvilke saker som utvalget skal 
uttale seg om og hvilke enkeltsaker utvalget skal behandle. 
 
 

7.6.2 Utvalgets generelle myndighet  
Med hjemmel i kommunelovens § 10 nr. 2 delegeres utvalget 
avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker etter lovverket innen utvalgets 
ansvarsområde, med mindre det følger av lov og reglement at myndigheten 
tilligger Kommunestyret, et annet folkevalgt organ eller Rådmannen.  
 

7.6.3 Utvalgets myndighet i økonomiske saker  
Utvalget innstiller til Formannskapet om disponering av eventuelle 
budsjettmidler til målrettede klima- og miljøtiltak. Utvalget innstiller til 
Formannskapet om retningslinjer for slike tilskudd.  
 

7.6.4 Fullmakt til utvalgets leder i ferier  
I tiden fra siste møte før ferier til første møte etter ferier, gis utvalgets leder 
fullmakt til å avgjøre hastesaker som hører inn under utvalgets 
ansvarsområde og reglement og som ikke er prinsipielle. Avgjørelser fattet i 
medhold av dette refereres i førstkommende møte etter ferier. 



Ås kommune 

  
Kommunestyret 20.06.2018 Side 13 av 20 

  

 

7.6.5 Utvalget evalueres innen første halvår 2021. 
 

Pkt 14.9.3 
 «representanter for organisasjoner…» i pkt 14.9.3 endres til «folkevalgte og 

representanter for organisasjoner….» 
 

Nytt punkt 14.3.4: 
 I de tilfeller der varaordfører foretar vigsler eller deltar på 

statsborgerskapsseremonier i ordførers sted, gis dobbel møtegodtgjørelse per 
dag. 
 

 
 

K-45/18 
Tiltaksplan for sykling og gange for Ås kommune 2019-2022  
 
Formannskapets innstilling 06.06.2018: 
1. Tiltaksplan for sykling og gange 2019-2022 vedtas og legges til grunn for 

Handlingsprogram 2019-2022. 
2. Tiltak på fylkesveier oversendes Statens vegvesen. 
3. Kr. 175.000,- tilføres driftsbudsjettet og kr. 4.000.000,- tilføres 

investeringsbudsjettet for 2019 for å gjennomføre tiltak i tiltaksplanen. 
4.  «Tiltaksplan for sykling og gange for Ås kommune 2019-2022» bør tydeliggjøre 

forskjellen på gang-sykkelvei og sykkelvei. 
 
 
Kommunestyrets behandling 20.06.2018: 
Kjetil Barfelt (Frp) fremmet HTMs innstilling pkt 3: 

3. Kr. 175.000, tilføres dritsbudsjettet og kr. 2.000 000,- tilføres 
investeringsbudsjettet for 2019 for å gjennomføre tiltak i tiltaksplanen. 

 
Votering: 
FrPs forslag punkt 3 ble vedtatt 25-8 (3AP, 1MDG, 1SV, 2V, 1Rødt) ved alternativ 
votering mot formannskapets innstilling punkt 3.  
Formannskapets innstilling for øvrig ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2018: 
1. Tiltaksplan for sykling og gange 2019-2022 vedtas og legges til grunn for 

Handlingsprogram 2019-2022. 
2. Tiltak på fylkesveier oversendes Statens vegvesen. 
3. Kr. 175.000,- tilføres driftsbudsjettet og kr. 2.000.000,- tilføres 

investeringsbudsjettet for 2019 for å gjennomføre tiltak i tiltaksplanen. 
4.  «Tiltaksplan for sykling og gange for Ås kommune 2019-2022» bør tydeliggjøre 

forskjellen på gang-sykkelvei og sykkelvei. 
 
 

 
K-46/18 
Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022 
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Formannskapets innstilling 06.06.2018: 
1. «Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022» vedtas. 
2. Innspill til tiltak på fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen. 
3. Kr. 250 000,- tilføres investeringsbudsjettet for 2019. 
 
Tilleggsforslag i vedlegg 3 – Ønskede tiltak fylkesvei: 

 Ny pri 3: Kroerveien: Videreføre gangveien fra Rustad skole til Rustadporten 
og Gamle Kroervei med tilrettelagte overganger fra vest ved bl.a. Solfallsveien 
og Gamle Kroervei. 

 Ny pri 4: Kirkerveien: Gang- og sykkelveianlegget må avsluttes med en 
trafikksikker kryssing av Kongeveien ved Lusitania. 

 Pri 18 – flyttes til pri 5 med tillegg til teksten i tiltak: :  …. Få bragt drenering i 
orden i undergangene E6 ve d Korsegården. 

 Ny pri 19 (Frogn): Tilrettelegging for gående og syklende langsmed 
Osloveien/Gamle Mossevei i Frogn fra Horgen til Vassum og videre fra 
Vassum til Froen Mølle. 

 Tillegg i punkt 6: Legge om Kroerveien til regulert trase øst for bebyggelsen 
ved Danskerud/Danskerud gård. 

 
 
Kommunestyrets behandling 20.06.2018: 
Sverre Strand Teigen (H) fremmet HOKs innstilling punkt 4: 
4. Gang- sykkelveien langs riksvei 152 fra Sentralholtet til Idrettsveien er trafikkfarlig. 

Dette må det gjøres noe med umiddelbart. 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
H’s tilleggsforslag punkt 4 ble vedtatt 28-5 (3Ap, 1H, 1Frp) 
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2018: 
1. «Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022» vedtas. 
2. Innspill til tiltak på fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen. 
3. Kr. 250 000,- tilføres investeringsbudsjettet for 2019. 
4. Gang- sykkelveien langs riksvei 152 fra Sentralholtet til Idrettsveien er trafikkfarlig. 

Dette må det gjøres noe med umiddelbart. 
 

Tillegg vedlegg 3 – Ønskede tiltak fylkesvei: 

 Ny pri 3: Kroerveien: Videreføre gangveien fra Rustad skole til Rustadporten 
og Gamle Kroervei med tilrettelagte overganger fra vest ved bl.a. Solfallsveien 
og Gamle Kroervei. 

 Ny pri 4: Kirkerveien: Gang- og sykkelveianlegget må avsluttes med en 
trafikksikker kryssing av Kongeveien ved Lusitania. 

 Pri 18 – flyttes til pri 5 med tillegg til teksten i tiltak:   …. Få bragt drenering i 
orden i undergangene E6 ved Korsegården. 

 Ny pri 19 (Frogn): Tilrettelegging for gående og syklende langsmed 
Osloveien/Gamle Mossevei i Frogn fra Horgen til Vassum og videre fra 
Vassum til Froen Mølle. 

 Tillegg i punkt 6: Legge om Kroerveien til regulert trase øst for bebyggelsen 
ved Danskerud/Danskerud gård. 
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K-47/18 
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 
 
Formannskapets innstilling 06.06.2018: 
1. Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2019-2022 vedtas med følgende tillegg: 

Tiltaket Ny skytterbane Aalerudmyra inntas som nytt punkt 14. 
2. Frivillige organisasjoner bør trekkes inn i arbeidet. 
3. Lekeplasser og nærmiljøanlegg bør tillegges større vekt.  
 
Kommunestyrets behandling 20.06.2018: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2018: 
1. Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2019-2022 vedtas med følgende tillegg: 

Tiltaket Ny skytterbane Aalerudmyra inntas som nytt punkt 14. 
2. Frivillige organisasjoner bør trekkes inn i arbeidet. 
3. Lekeplasser og nærmiljøanlegg bør tillegges større vekt.  
 
 
 
 

K-48/18 
Skolebehovsanalyse Ås nord 2018-2030 
 
Formannskapets innstilling 06.06.2018: 
1. Skolekretsgrensene endres mellom Sjøskogen skole og Nordby skole ved at 

elever som bor i rode 4,6 og 7 i Togrenda grunnkrets flyttes til Sjøskogen skole. 
Elever som går på Nordby skole vil få fortsette der ut 7.trinn. Den nye 
skolekretsgrensen vil gjelde fra Sjøskogen skole står klar som 2 parallell skole  

2. Solberg skole utvides til en 4-parallell skole innen 2024/2025. 
3. Det legges frem en ny skolebehovsanalyse for skolene i Ås etter at nytt 

boligprogram er vedtatt. 
4. Det legges frem en ny skolebehovsanalyse for ungdomsskolene i Ås innen 2020. 
 
Kommunestyrets behandling 20.06.2018: 
Rådmannen oversendte 18.06.2018 notat til kommunestyret vedrørende tallfeil i 
kapittel 2.1, dokument nr. 18/01472 - 5 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Punkt 1 utsettes til etter at berørte foreldre er hørt. 
 
Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet følgende forslag med utgangspunkt i Frps forslag:  
Hele saken utsettes for supplerende høring av berørte foreldre. Saken sendes til 
HOK før neste behandling.  
 
Votering: Utsettelsesforslaget fra FrP og Ap ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2018: 
Saken utsettes for supplerende høring av berørte foreldre. Saken sendes til HOK før 
neste behandling. 
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K-49/18 
Ny samarbeidsavtale med Norges musikkhøgskole og Akershus 
fylkeskommune - Follo-piloten 
 
Formannskapets innstilling 06.06.2018: 
1. Ås kommune inngår samarbeidsavtale med Norges musikkhøgskole og Akershus 

fylkeskommune om videreføring av «Follo-piloten». Kulturskolen i Ås deltar 
sammen med de øvrige kulturskolene i Follo, og kulturskoler fra andre Akershus-
kommuner. Avtalen gjelder for perioden fra 01.08.2018 - 31.12.2022.   
 

2. I forbindelse med rullering av økonomisk handlingsplan 2019-2023 foreslår 
rådmannen videreføring av tiltaket med kostnadsramme på kr. 80.000,- årlig fra 
2019, som utgjør Ås kommunes forpliktende andel i henhold til 
samarbeidsavtalen. Dekningen må vurderes i forbindelse med budsjett 2019. 

 
Kommunestyrets behandling 20.06.2018: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2018: 
1. Ås kommune inngår samarbeidsavtale med Norges musikkhøgskole og Akershus 

fylkeskommune om videreføring av «Follo-piloten». Kulturskolen i Ås deltar 
sammen med de øvrige kulturskolene i Follo, og kulturskoler fra andre Akershus-
kommuner. Avtalen gjelder for perioden fra 01.08.2018 - 31.12.2022.   
 

2. I forbindelse med rullering av økonomisk handlingsplan 2019-2023 foreslår 
rådmannen videreføring av tiltaket med kostnadsramme på kr. 80.000,- årlig fra 
2019, som utgjør Ås kommunes forpliktende andel i henhold til 
samarbeidsavtalen. Dekningen må vurderes i forbindelse med budsjett 2019. 
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K-50/18 
Endringer i barnehageloven - minimumsnorm for bemanning 
 
Formannskapets innstilling 06.06.2018: 
Grunnbemanningen i barnehagene økes i henhold til bemanningsnorm i samsvar 
med barnehagekapasiteten. 
 
Det opprettes totalt 8,3 nye høyskolestillinger i de kommunale barnehagene.  
 
50 % av kjøkkenassistentstillingene i Frydenhaug, Søråsteigen, Vinterbro, Tunveien 
og Solbergtunet regnes inn i grunnbemanningen. 
 
Kommunestyrets behandling 20.06.2018: 
Ordfører fremmet forslag om å utsette saken av tidsmessige grunner. 
 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2018: 
Saken utsettes av tidsmessige grunner.  
 
 
 

K-51/18 
Alkoholpolitikk, Ås kommune 2016-2020. Ny behandling etter 
drøftingssak i HHS 25.04.2018. 
 
Hovedutvalg for helse- og sosials innstilling 25.04.2018: 
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 20.06.2018: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble vedtatt 27-6 (1Ap, 1MDG, 2V, 1Krf, 1Rødt) 
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2018: 
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.» 
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K-52/18 
Ås kommunes årsmelding 2017 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
Årsmelding med årsberetning 2017 tas til orientering. 
 
Kommunestyrets behandling 20.06.2018: 
Ordfører fremmet forslag om å utsette saken av tidsmessige grunner. 
 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2018: 
Saken utsettes av tidsmessige grunner.  
 
 
 

K-53/18 
Rapport om selskapskontroll - Søndre Follo Renseanlegg IKS 
 
Kontrollutvalgets innstilling 10.04.2018: 
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 20.06.2018: 
Ordfører fremmet forslag om å utsette saken av tidsmessige grunner. 
 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2018: 
Saken utsettes av tidsmessige grunner.  
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K-54/18 
1. tertialrapport 2018 
 
 
Formannskapets innstilling 06.06.2018: 
1.tertialrapport 2018 tas til orientering. 
Bestilling vedtatt i K-sak 9/18-Barnefattigdom, følges opp mer konkret. 
 
Kommunestyrets behandling 20.06.2018: 
Votering: Formannskapets innstiling ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2018: 
1.tertialrapport 2018 tas til orientering. 
Bestilling vedtatt i K-sak 9/18-Barnefattigdom, følges opp mer konkret. 
 
 
 
 

K-55/18 
Budsjettreguleringer 1. tertial 2018 
 
 
Formannskapets innstilling 06.06.2018: 
Budsjettreguleringer for 1. tertial 2018 vedtas i henhold til tabell 1, 2 og 3. 
 
Kommunestyrets behandling 20.06.2018: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2018: 
Budsjettreguleringer for 1. tertial 2018 vedtas i henhold til tabell 1, 2 og 3. 
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K-56/18 
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: 
Åshelsestasjon, 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 mesy 
fordelaktige alternativet. 

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

 

Kommunestyrets behandling 20.06.2018: 
Rådmannen oversendte 18.06.2018 følgende notater til kommunestyret: 
Bruk av nye Rustad skole – dokument nr. 17/02589-12. 
Rådhusplassen 29, Skadesanering m/vedlegg – dokument nr. 17/02589-12. 
 

Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap og H:  
1. Kommunestyret forutsetter at utleier snarest sørger for at lokalene Ås kommune 

leier i Rådhusplassen 29 oppgraderes slik at taket er tett og inneklimaproblemene 
opphører. 

2. Under forutsetning av at arbeidene sikrer varig tilfredsstillende arbeidsmiljø for 
kommunens ansatte vil leieavtalen forlenges til 31.12.2022. 

3. Det etableres ikke modulbygg på hangartomta i Brekkeveien 10. 
4. Eksisterende hangarbygg rives og virksomheten som i dag er i hangaren flyttes til 

nytt lagerbygg på Bjørnebekk. 
 

Kjetil Barfelt (Frp) fremmet forslag om å endre siste del av punkt 4 i fellesforslaget til: 
Lokalisering av lagerbygg for teknisk etat avklares i egen sak innen 31.12.2018. 
 

Votering:  
Fellesforslaget fra Ap og H pkt. 1 – 3 ble enstemmig vedtatt. 
Fellesforslaget fra Ap og H med endringsforslaget fra FrP ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 20.06.2018:  
1. Kommunestyret forutsetter at utleier snarest sørger for at lokalene Ås kommune 

leier i Rådhusplassen 29 oppgraderes slik at taket er tett og inneklimaproblemene 
opphører. 

2. Under forutsetning av at arbeidene sikrer varig tilfredsstillende arbeidsmiljø for 
kommunens ansatte vil leieavtalen forlenges til 31.12.2022. 

3. Det etableres ikke modulbygg på hangartomta i Brekkeveien 10. 
4. Eksisterende hangarbygg rives. Lokalisering av lagerbygg for teknisk etat 

avklares i egen sak innen 31.12.2018.  
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