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MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 2019-2023 
 

Møtetid: 29.11.2022 kl. 18:00-20:40 
Sted: Ås kulturhus, store sal 

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33. 

  
Møtende medlemmer:  
Ola Nordal (Ap), Emilie Efe Åm (Ap), Edvin Søvik (Ap), Ina Rangønes Libak 

(Ap), Anne Berit Odenmarck (Ap), Else Jorunn Vestby (Ap), Sølvi-Kristin Buran 
(Ap), Bengt Arild Nøst-Klemmetsen (H), Zara Jasmine Mushtaq Berg (H), Stein 

Ekhaugen (H), Ole Fredrik Nordby (H), Sverre Strand Teigen (H), Odd Vangen 
(Sp), Annett Hegén Michelsen (Sp), Svend Trygve Kvarme (Sp), Gisle Bjørneby 
(Sp), Ulrika Jansson (MDG), Kjetil Barfelt (FrP), Gro Haug (FrP), Anne Whyte 

(FrP), Kristine Lien Skog (SV), Tuva Todnem Lund (SV), Olav Fjeld Kraugerud 
(V), Paul Bolus Johansen (KrF) 
 

Møtende varamedlemmer: 
Hans Jacob Skarpeid (Ap), Wenche Jahrmann (Ap),  
Rubina Mushtaq Rikheim (H), Espen Olsen (MDG), Anders Often (MDG), Kristin 

Andrea Wilmann (MDG), Håvard Steinsholt (SV), Jorunn Nakken (V), Morten 
Anker (R)  
 

Forfall:  
Gro Lundgård (Ap), Jørgen Holck Johannessen (Ap), Hilde Kristin Marås (uavh.), 
Martin Løken (MDG), Tor Malnes Grobstok (MDG), Eva Helene Nagelhus (MDG), 

Knut Merox Iversen (SV), Alexander Ruhs Nilsson (R) 
 

Fra administrasjonene møtte: 

Kommunedirektør Tom-Arne Tørfoss, konsulent Jan Einbu møtesekretær, 
kommunalsjef Tove Kreppen-Jørgensen, kommunalsjef Per Korsvik, økonomisjef 

Emil Schmidt. 
 

Diverse merknader: 
Kristine Lien Skog (SV) ble enstemmig valgt som settevarordfører grunnet 

forfall av varaordfører Martin Løken (MDG). 
Jorunn Nakken (V) tiltrådte møtet under behandling av sak K-sak 102/22 og 

deltok i votering i saken.  
Spørsmål fra medlemmene m/svar fra ordfører ble lagt til slutten av møtet. 
 

Møteprotokoll godkjent 02.12.2022 
 

Ola Nordal      Kristine Lien Skog 
ordfører      settevaraordfører   
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Spørretimen  

Spørsmål fra medlemmene  

Spørsmål fra Ulrika Jansson (MDG) om Ås kommunes rapportering til SSB og 
Sabina mht. ivaretagelse av naturen i kommunen ble besvart i møtet av ordfører.  

Interpellasjon  
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Saker til behandling  

K-102/22 
Skolebehovsplan 2023-2025 
 
Formannskapets innstilling 16.11.2022: 

1. Skolebehovsplan 2023- 2025 tas til orientering. 
2. Mulig sammenslåing av Kroer og Rustad skolekretser med nedleggelse av 

Kroer skole legges ut på høring, og det tas endelig stilling til februar 2023. 

Høringen skal omfatte: 
1. Endring av skolekretsgrenser med sammenslåing av Kroer og Rustad 

skolekretser og nedleggelse av Kroer skole 
2. Innspill til fremtidig bruk av bygninger og anlegg på Kroer skole til glede 

for innbyggerne i Kroer, dersom Kroer skole legges ned. 

3. Innspill til prosess med overføring av ansatte og skolebarn dersom 
skolekretsene slås sammen og Kroer skole legges ned 

4. Betydning for busstilbudet til/fra Kroer. 
3. Ledig kapasitet ved Åsgård skole tilrettelegges for drift av annen kommunal 

tjeneste inntil behovet for elevplasser tilsier at skolen trenger lokalene selv. 

4. Ledig kapasitet ved Rustad skole vurderes for drift av andre kommunal 
tjenester inntil behovet for elevplasser tilsier at skolen trenger lokalene selv.  

 
 

 
Kommunestyrets behandling 29.11.2022: 
 

Kommunestyret fremmet følgende fellesforslag til pkt. 5, første ledd: 
Barnehager: Sagalund beholdes som barnehage, og Åsgård benyttes ikke 

til barnehagedrift. 
Edvin Søvik (Ap) fremmet følgende fellesforslag til pkt. 5, annet ledd, fra Ap, Sp, 
MDG, SV, V og KrF: 

I forbindelse med barnehagebehovsplanen vurderes det utvidelse av 
kapasitet i eksisterende barnehager, herunder om Mjølner bør tilbakeføres 

som barnehage. 
 
Kjetil Barfelt fremmet følgende fellesforslag fra Høyre og FrP: 

Pkt 2 endres til: 
Kommunedirektørens innstilling Pkt 2. 

 
Nytt Pkt 5 
Åsgård benyttes ikke til barnehage. Sagalund beholdes. 

 
Nytt Pkt 6 

Sjøskogen skole bygges ut til 2 paralleller. En nøktern utbygging basert på 
opprinnelige tegninger kostnadsberegnes. 
 

Nytt Pkt 7 
At Nordby er sekundærskole for Sjøskogen og motsatt, skal ikke forstås 

slik at barna kan flyttes frem og tilbake ettersom det passer med 
kapasiteten. 
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Votering: 
- Formannskapets innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 

- Formannskapets innstilling pkt. 2 ble vedtatt 24-9 (6H og 3FrP) ved 
alternativ votering mot H og FrP´s forslag. 

- Formannskapets innstilling pkt. 3 og 4 ble enstemmig vedtatt. 

- Fellesforslag fra kommunestyret til nytt punkt 5 (første ledd) ble 
enstemmig vedtatt. 

- Fellesforslag fra Ap, Sp, MDG, SV, V og KrF til nytt punkt 5, annet ledd, 
ble enstemmig vedtatt. 

- Fellesforslag fra H og FrP til nytt pkt. 6 ble nedstemt 23-10 (6H, 3 FrP, 1R) 

- Fellesforslag fra H og FrP til nytt pkt. 7 ble nedstemt 19-14(2Ap, 6H, 3FrP, 
2V, 1KrF) 

 
Kommunestyrets vedtak 29.11.2022: 

1. Skolebehovsplan 2023- 2025 tas til orientering. 
2. Mulig sammenslåing av Kroer og Rustad skolekretser med nedleggelse av 

Kroer skole legges ut på høring, og det tas endelig stilling til februar 2023. 

Høringen skal omfatte: 
1. Endring av skolekretsgrenser med sammenslåing av Kroer og Rustad 

skolekretser og nedleggelse av Kroer skole 
2. Innspill til fremtidig bruk av bygninger og anlegg på Kroer skole til glede 

for innbyggerne i Kroer, dersom Kroer skole legges ned. 

3. Innspill til prosess med overføring av ansatte og skolebarn dersom 
skolekretsene slås sammen og Kroer skole legges ned 

4. Betydning for busstilbudet til/fra Kroer. 
3. Ledig kapasitet ved Åsgård skole tilrettelegges for drift av annen kommunal 

tjeneste inntil behovet for elevplasser tilsier at skolen trenger lokalene selv. 

4. Ledig kapasitet ved Rustad skole vurderes for drift av andre kommunal 
tjenester inntil behovet for elevplasser tilsier at skolen trenger lokalene selv.  

5. Barnehager: Sagalund beholdes som barnehage, og Åsgård benyttes ikke til 
barnehagedrift. 
I forbindelse med barnehagebehovsplanen vurderes det utvidelse av kapasitet 

i eksisterende barnehager, herunder om Mjølner bør tilbakeføres som 
barnehage. 
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K-103/22 
Ny korpsavtale fra 2024 
 
Formannskapets innstilling 16.11.2022: 

Skolekorpsene i Ås tilbys en ny samarbeidsavtale med kommunen gjeldende fra 
01.01.2024 når inneværende avtale utløper. Korpsenes egenandel settes til 30% 
av den beregnede lønnskostnaden for dirigentene. Avtalen utformes av 

kulturskolen. 
 

Kommunestyrets behandling 29.11.2022: 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende tilleggsforslag fra Ap, Sp, SV, V og KrF 
til formannskapets innstilling: 

Nytt punkt: kommunedirektøren må legge til rette for dialog og samarbeid 
mellom kulturskolen og korpsene. Dette inkluderer også tydeliggjøring av 

praksis og ev uklarheter i avtalen. 
  
Votering: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslaget fra Ap, Sp, SV, V og KrF ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 29.11.2022: 

1. Skolekorpsene i Ås tilbys en ny samarbeidsavtale med kommunen gjeldende 
fra 01.01.2024 når inneværende avtale utløper. Korpsenes egenandel settes til 
30% av den beregnede lønnskostnaden for dirigentene. Avtalen utformes av 

kulturskolen. 
 

2. Kommunedirektøren må legge til rette for dialog og samarbeid mellom 
kulturskolen og korpsene. Dette inkluderer også tydeliggjøring av praksis og 
ev uklarheter i avtalen. 
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K-104/22 
Nye avtaler for eldre- og seniorsentrene i Ås kommune 
 
Formannskapets innstilling 16.11.2022: 

Det inngås nye avtaler med Ås seniorsenter og Nordby eldresenter på følgende 
premisser: 
 

1. Ås seniorsenter og Nordby eldresenter får drive sin virksomhet i Ås 
kommunes lokaler, som også skal være tilgjengelige for andre brukere. I 

forbindelse med arealprosjektet som nå pågår i Ås kommune ser man at 
inntil videre kan nåværende lokaler benyttes. Ås seniorsenter benytter 
lokaler i kulturhuset i samarbeid med kulturhusets administrasjon. 

 
2. Sentrene skal være et åpent tilbud til alle eldre som ønsker det.  

 
3. Prinsipp om likebehandling av lag og foreninger i Ås kommune legges til 

grunn.  

 
4. Ordningen med å tilby en kommunal stillingsressurs til eldre- og 

seniorsentrene avvikles i tråd med budsjettforutsetningen i 
handlingsprogram med økonomiplan og budsjett 2023-2026. 

 
5. Styrene for sentrene har ansvar for driften. 

 

6. Avtalen gjelder for ett år av gangen med mulighet for forlengelse ved 
kommunedirektøren.  

 
Kommunestyrets behandling 29.11.2022: 
Zara Mushtaq Berg (H) fremmet følgende alternative forslag fra Høyre og FrP:  

Eksisterende avtaler gjelder frem til nye avtaler med sentrene er godkjent 
av alle parter. Partene er Nordby eldresenter, Ås seniorsenter og Ås 

kommune.  
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 

1) Eksisterende avtaler gjelder frem til nye avtaler med sentrene er 

godkjent av alle parter. Partene er Nordby eldresenter, Ås seniorsenter og 
Ås kommune. Ved uenighet skal avtalene opp til politisk behandling. 

2) Kommunedirektøren bes sikre at seniorsentrene opplever god dialog og 
et godt samarbeid med kommunen. Det skal bla sikres samhandling med 
seniorkontakten i kommunen.  

4) Nytt punkt 4: Ordningen med å tilby en kommunal stillingsressurs til 
eldre- og seniorsentrene videreutvikles ved også å omfatte Nordby 

eldresenter. 
Edvin Søvik (Ap) fremmet følgende fellesforslag fra Ap, Sp, MDG, V og KrF: 

Kommunestyret ber kommunedirektøren ta opp igjen dialogen og inngå 

avtaler med Ås seniorsenter og Nordby eldresenter basert på følgende 
premisser: 

 
1. Lokaler.  

-Aktivitetene i Ås seniorsenter og Nordby eldresenter skal fortsatt drives i Ås 

kommunes lokaler.  
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-Lokalene skal være tilgjengelige for annen bruk når de ikke er i bruk av 
sentrene. Avtalene kan regulere fordeling av bruken nærmere.  

-Inntil videre kan nåværende lokaler benyttes, men avtalene kan inneholde 
bestemmelser om evt skifte av lokaler dersom det skulle bli aktuelt.  
-Bruken av lokaler i kulturhuset skal skje i samarbeid med kulturhusets 

administrasjon. 
2. Åpen tilgjengelighet 

-Avtalene skal legge til grunn at sentrene skal være et åpent tilbud til alle eldre 
som ønsker det. 

3. Likebehandling 

-Ås seniorsenter og Nordby eldresenter skal likebehandles økonomisk.  
4. Bemanning 

-Avtalene skal legge til grunn at ordningen med kommunal finansiering av 
stillingsressurs i eldre-/ seniorsenter inntil videre avvikles i tråd med 

budsjettforutsetningen i handlingsprogram med økonomiplan og budsjett 2023-
2026.  
-Kommunen skal bistå sentrene med arbeidsgiveroppgaver, og kommunestyret 

ber kommunedirektøren avklare hvordan dette kan organiseres. 
5. Driften  

-Det legges til grunn at styrene for sentrene fortsatt har ansvar for driften. 
6. Avtalen 

- Avtalene skal gjelde for fem år av gangen med mulighet for oppsigelse med ett 

års varsel. 
 

 
Votering: 

- Fellesforslag fra FrP og H ble nedstemt 21-12(6H, 3FrP, 2V, 1KrF) 

- SV´s forslag pkt 1 ble vedtatt 19-14(9Ap, 1H, 4Sp) 
- SV´s forslag pkt 2 ble vedtatt 17-16(9Ap, 4Sp, 2V, og 1R) 

- SV´s forslag pkt 4 ble nedstemt 22-11(6H, 3SV, 1R og 1KrF) 
- Fellesforslag fra Ap, Sp, MDG, V og KrF ble vedtatt 24-9(6H og 3FrP) 

 

Kommunestyrets vedtak 29.11.2022: 
Kommunestyret ber kommunedirektøren ta opp igjen dialogen og inngå avtaler 

med Ås seniorsenter og Nordby eldresenter basert på følgende premisser: 
 
1. Lokaler.  

-Aktivitetene i Ås seniorsenter og Nordby eldresenter skal fortsatt drives i Ås 
kommunes lokaler.  

-Lokalene skal være tilgjengelige for annen bruk når de ikke er i bruk av 
sentrene. Avtalene kan regulere fordeling av bruken nærmere.  
-Inntil videre kan nåværende lokaler benyttes, men avtalene kan inneholde 

bestemmelser om evt skifte av lokaler dersom det skulle bli aktuelt.  
-Bruken av lokaler i kulturhuset skal skje i samarbeid med kulturhusets 

administrasjon. 
2. Åpen tilgjengelighet 

-Avtalene skal legge til grunn at sentrene skal være et åpent tilbud til alle eldre 

som ønsker det. 
3. Likebehandling 

-Ås seniorsenter og Nordby eldresenter skal likebehandles økonomisk.  
4. Bemanning 
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-Avtalene skal legge til grunn at ordningen med kommunal finansiering av 
stillingsressurs i eldre-/ seniorsenter inntil videre avvikles i tråd med 

budsjettforutsetningen i handlingsprogram med økonomiplan og budsjett 2023-
2026.  
-Kommunen skal bistå sentrene med arbeidsgiveroppgaver, og kommunestyret 

ber kommunedirektøren avklare hvordan dette kan organiseres. 
5. Driften  

-Det legges til grunn at styrene for sentrene fortsatt har ansvar for driften. 
6. Avtalen 

- Avtalene skal gjelde for fem år av gangen med mulighet for oppsigelse med ett 

års varsel. 
 

1) Eksisterende avtaler gjelder frem til nye avtaler med sentrene er godkjent av 
alle parter. Partene er Nordby eldresenter, Ås seniorsenter og Ås kommune. Ved 

uenighet skal avtalene opp til politisk behandling. 
2) Kommunedirektøren bes sikre at seniorsentrene opplever god dialog og et 
godt samarbeid med kommunen. Det skal bla sikres samhandling med 

seniorkontakten i kommunen.  
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K-105/22 
Evaluering av koronapandemien 
 
Formannskapets innstilling 31.08.2022: 

1. Evalueringsrapport for kommunens håndtering av koronapandemien tas til 
orientering. 

2. Kontrollutvalget bes prioritere en forvaltningsrevisjon av koronahåndteringen 

i Ås. Utvalgenes innstillinger og SV’s forslag følger saken. 
 

 
Kommunestyrets behandling 29.11.2022: 
Anne Whyte (FrP) fremmet følgende forslag:  

1. Evalueringsrapporten tas til orientering som kommuneledelsens 
selvevaluering.  

2. Kommunestyret ber kontrollutvalget prioritere en forvaltningsrevisjon av 
koronahåndteringen i Ås.  

3. Kommunestyret ber om at PowerPoint presentasjonen og web tv opptaket 

fra ekstraordinært møte i Formannskapet den 13.04.21 publiseres. 
 

Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 
- Kommunedirektøren bes følge opp oppfordringen fra hovedutvalgene om å 

komme med et drøftingsnotat om læringspunkter. 
 
Votering: 

-Formannskapets innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
-Formannskapets innstilling pkt. 2 med unntak av siste setning, ble enstemmig 

  vedtatt. 
-FrP´s forslag pkt. 1 ble nedstemt 24-9 (6H, 3FrP) 
-FrP´s forslag pkt. 3 ble vedtatt 24-9 (9Ap) 

-SV´s forslag ble vedtatt 29-4 (4Sp) 
 

 
Kommunestyrets vedtak 29.11.2022: 

1. Evalueringsrapport for kommunens håndtering av koronapandemien tas til 

orientering. 
2. Kontrollutvalget bes prioritere en forvaltningsrevisjon av 

koronahåndteringen i Ås. 
3. Kommunestyret ber om at PowerPoint presentasjonen og web tv opptaket 

fra ekstraordinært møte i Formannskapet den 13.04.21 publiseres. 

4. Kommunedirektøren bes følge opp oppfordringen fra hovedutvalgene om å 
komme med et drøftingsnotat om læringspunkter. 
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K-106/22 
Samarbeidsavtale om administrativt 
vertskommunesamarbeid om felles FACT team 
 
Formannskapets innstilling 16.11.2022 
Tilsvarer Kommunestyrets vedtak 29.11.2022. 

 
Kommunestyrets behandling 29.11.2022: 

 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 29.11.2022: 

1. Vedlagte samarbeidsavtale mellom kommunene Frogn, Nesodden og Ås 
vedtas. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å inngå avtalen. 
 

2. Samarbeidet organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid 
etter kommunelovens § 20-2 med Nesodden kommune som vertskommune. 

 
3. Kommunestyret åpner for at andre kommuner i regionen kan 

tilslutte seg samarbeidsavtalen, som samarbeids- og 

deltakerkommuner på et senere tidspunkt. 
 

4. Avtalen inngås med virkning fra 01.12.2022. Oppgaver og myndighet er 
overført fra denne dato. 

 
5. Kommunedirektørene i Ås og Frogn kommune delegerer 

myndigheten som referert til i avtalen til kommunedirektøren i 

Nesodden kommune. 
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K-107/22 
Fritak for eiendomsskatt §7 for skatteåret 2023 
 
Formannskapets innstilling 16.11.2022: 

Tilsvarer Kommunestyrets vedtak 29.11.2022. 
 
 

Kommunestyrets behandling 29.11.2022: 
 

Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 29.11.2022: 
Følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt i 2023: 

 Gnr.  Bnr.   Snr.  Fnr.  Eier  Skatt 2023 Kommentar  

1  41  1    NMBU  28 560  

2 42  1    NMBU  1 245 580  

3 42  1   102  Stiftelsen Kaja Barnehage  19 880 Kun bygg  

4 42  1   102  NMBU  2 170 Kun tomt  

5 42  1   278  Stiftelsen Åkebakke barnehage  23 170 Kun bygg  

6 42 1 105 0 Studentsamskipnaden i Ås 0 
Skogveien 
studentby 

7 42 1 133 0 Studentsamskipnaden i Ås 94 989 Kajaveien 15 

8 42 1 193 0 Studentsamskipnaden i Ås 0 Høgskoleveien 16 

9 42 1 194 0 Studentsamskipnaden i Ås 5840 Samfunnsveien 4 

10 42 1 196 0 Studentsamskipnaden i Ås 0 Pentagon 

11 42 1 266 0 Studentsamskipnaden i Ås 14 469 S 2, H 11,13, K 16 

12 42 1 268 0 Studentsamskipnaden i Ås 6 465 Fougnerbakken 19 

13 42 1 269 0 Studentsamskipnaden i Ås 15 915 Utveien 6 

14 42 1 270 0 Studentsamskipnaden i Ås 80 936 Pomona 

16 42 107 0 0 Studentsamskipnaden i Ås 8 956 Kajaveien 18 

17 42 119 0 0 Siri Kjær 7 020 Herumveien 17 

18 42 318 0 13 Studentsamskipnaden i Ås 325 
Rådhuspl. 11-13, s 
13 

19 42 318 0 14 Studentsamskipnaden i Ås 12 676 
Rådhuspl. 11-13, s 
14 

20 42 318 0 15 Studentsamskipnaden i Ås 0 
Rådhuspl. 11-13, s 
15 

21 42 318 0 16 Studentsamskipnaden i Ås 2 096 
Rådhuspl. 11-13, s 
16 

22 42 318 0 24 Studentsamskipnaden i Ås 11 958 
Rådhuspl. 11-13, s 
24 

23 42 318 0 25 Studentsamskipnaden i Ås 1 140 
Rådhuspl. 11-13, s 
25 

24 42 318 0 26 Studentsamskipnaden i Ås 2 096 
Rådhuspl. 11-13, s 
26 

25 42 318 0 32 Studentsamskipnaden i Ås 325 
Rådhuspl. 11-13, s 
32 
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26 44  19    Follo Futura  122,570 Inkl. 44/25  

27 54  18    Vestby og Ås Røde Kors  4 550  

28 54  371   X  Moerlia barnehage  23 380 Kun bygg  

29 55  97    Akershus Fylkeskommune  500 220  

30 55  278   X  Dysterlia barnehage  30 590 Kun bygg  

31 55  358  8   Norsk Sau og Geit  40 880  

32 58  2   X  Follo Ren IKS  31 850 Kun bygg  

33 61  233    ÅSPRO AS  65 800  

34 61  263    ÅSPRO AS  63 910  

35 61  271    Stiftelsen Steinerbarnehagene i Ås  32 550 Inkl.60/41  

36 73  306   X  Rustadporten Barnehage SA  21 770 Kun bygg  

37 74  115    Stiftelsen Knerten barnehage   16 380  

38 75  25    Granås Sykehjem AS  33 390  

39 95  4    Kroer Vel   13 790  

40 95  5    X  
Kroer 
Menighetsråd                                                    

910 Kun bygg  

41 102  345    Øvre Nordby Vel                                                   12 810  

42 104  15    Stiftelsen Nordby Menighetssenter  14 980  

43 105  5    Liahøy SA  17 500  

44 107 3   Hjulet Eiendom AS 1 890 Delt takst.  

45 107  475    Nordre Follo Renseanlegg IKS  186 200  

46 107  560   X  Sjøskogen Foreldrelagsbarnehage SA  25 060 Kun bygg  

47 111  17   X  Løvstad Barnehage SA  16 380 Kun bygg  

Sum anbefalt fritak 2 861 926 Sum totalt 

 
 

 
 

  



Ås kommune 

  
Kommunestyret 2019-2023 29.11.2022 Side 14 av 22 

  

 

K-108/22 
Revidering av Ås kommunes reglement for finans- og 
gjeldsforvaltning 
 
Formannskapets innstilling 12.10.2022: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak 29.11.2022. 

 
Kommunestyrets behandling 29.11.2022: 

 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 29.11.2022: 

1. Kommunedirektørens forslag til finans og gjeldsreglement vedtas med 
virkning fra 1.1.2023 

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

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

3. Kommunedirektøren skal videre søke å finne både aksje- (aktive og indeks) 
og rentefond med lavere karbonavtrykk og høyere ESG-profil enn 
referanseindeksen på alle plasseringer. 

4. Langsiktig finansiell aktiva skal ha en langsiktig forventet avkastning på 2 % 
over kommunens innlånsrente. Likvide midler som plasseres utenfor 

konsernkonto skal ha en forventet avkastning på 0,15 % over kommunens 
rente på konsernkonto.  

5. Det åpnes opp for å plassere midler i aksjefond og rentefond som forvaltes av 
anerkjente utenlandske fondsforvaltere. 

6. Det omdisponeres 10 mill. kr fra konto 25650000 generelt disposisjonsfond til 

konto 25650009 rentebufferfond. Rentebufferfondet skal dekke uforutsette 
renteøkninger. 

7. Finans- og gjeldsreglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser 
kommunestyret har vedtatt innen finansforvaltning. 
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K-109/22 
Evaluering - Politisk utvalgsstruktur 
 
Formannskapets innstilling 12.10.2022: 

1. Arbeidet med å evaluere politisk utvalgsstruktur igangsettes. Det 
gjennomføres en enkel evaluering og utarbeidelse av et notat som 
oppsummerer funn og beskriver 2-3 alternative modeller for politisk 

organisering. 
 

Følgende arbeidsutvalg nedsettes;  
 Ordfører Ola Nordal – leder  
 Gruppeledere for partiene Ap, Sp, KrF, MDG, SV, R, V, H og FrP 

Administrasjonen er representert med kommunedirektøren.  
 

2. Arbeidsutvalget evaluerer dagens organisering og arbeidsform og foreslår 
alternativer basert på følgende kriterier: 
 Beslutningsprosesser som ivaretar funksjon som arbeidsverksted og som 

beslutningsorgan 
 Nivå på delegering  

 Prinsipiell og fagspesifikk arbeidsdeling mellom utvalgene 
 Arbeidsbelastning og innflytelse for de folkevalgte  

 Fokus på politisk vesentlige saksområder 
 Sammenheng mellom politisk og administrativ organisering 

 

3. Opsjon på konsulentbistand benyttes ikke. 
 

4. Notatet fremlegges til orientering i kommunestyret i våren 2023. Nyvalgt 
 kommunestyre tar selv stilling til politisk utvalgsstruktur ved konstituering 
 etter valget høsten 2023. 

 
 

Kommunestyrets behandling 29.11.2022: 
Sverre Strand Teigen (H) fremmet følgende tilleggspunkt til f.skapets innstilling: 
Gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelse blant politikere, ref K-sak 92/22,  

pkt 5, inkluderes i arbeidet med evalueringen.  
 

Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 
Nytt underpunkt på pkt. 2. 
- Hvorvidt Kommunestyret skal sitte i U eller i «bussformasjon». 

 
Votering: 

-Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
-Høyres tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt. 
-Fremskrittspartiets forslag til nytt underpunkt på pkt. 2 ble vedtatt 27-6 (1Sp,  

3SV, 2V)  
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Kommunestyrets vedtak 29.11.2022: 
 

1. Arbeidet med å evaluere politisk utvalgsstruktur igangsettes. Det 
gjennomføres en enkel evaluering og utarbeidelse av et notat som 
oppsummerer funn og beskriver 2-3 alternative modeller for politisk 

organisering. 
 

Følgende arbeidsutvalg nedsettes;  
 Ordfører Ola Nordal – leder  
 Gruppeledere for partiene Ap, Sp, KrF, MDG, SV, R, V, H og FrP 

Administrasjonen er representert med kommunedirektøren.  
 

2. Arbeidsutvalget evaluerer dagens organisering og arbeidsform og foreslår 
alternativer basert på følgende kriterier: 

 Beslutningsprosesser som ivaretar funksjon som arbeidsverksted og som 
beslutningsorgan 

 Nivå på delegering  

 Prinsipiell og fagspesifikk arbeidsdeling mellom utvalgene 
 Arbeidsbelastning og innflytelse for de folkevalgte  

 Fokus på politisk vesentlige saksområder 
 Sammenheng mellom politisk og administrativ organisering 
 Hvorvidt Kommunestyret skal sitte i U eller i «bussformasjon». 

 
3. Opsjon på konsulentbistand benyttes ikke. 

 
4. Notatet fremlegges til orientering i kommunestyret i våren 2023. Nyvalgt 

kommunestyre tar selv stilling til politisk utvalgsstruktur ved konstituering 

etter valget høsten 2023. 
 

5. Gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelse blant politikere, ref K-sak 
92/22, pkt 5, inkluderes i arbeidet med evalueringen.  
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K-110/22 
Orientering om status på prosjektet Bedre tverrfaglig 
innsats (BTI) 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 28.09.2022: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak 29.11.2022. 

 
Kommunestyrets behandling 29.11.2022: 

 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 29.11.2022: 

1. Saken tas til orientering 
2. Orientering som status på prosjektet Bedre tverrfaglig innsats (BTI) gjøres 

årlig og presenteres skriftlig for hovedutvalgene på et tidspunkt 

kommunedirektøren bestemmer. 
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K-111/22 
Hovedmålsetting for Kinnsåsen og etablering av 
venneforeningen; "Kinnsåsens venner". 
 
Formannskapets innstilling 16.11.2022: 

1. Det politisk oppnevnt utvalget for Kinnsåsen gis i oppdrag å etablere en 

venneforening: «Kinnsåsens venner». Utvalget bes følge opp arbeidet med 
vedtekter og stiftelsesmøte. Venneforeningens samarbeid med kommunen 

formaliseres gjennom en avtale som godkjennes av Kommunen.  
 

2. Kinnsåsens venner skal være en selvstendig forening med eget 

organisasjonsnummer og egne vedtekter som godkjennes av kommunen. 
Foreningen registreres i frivillighetsregisteret. Både enkeltpersoner og 

frivillige lag/foreninger kan være medlemmer. Det skal blant medlemmene 
i venneforeningen velges et styre bestående av åtte medlemmer. 
 

3. Kinnsåsens venner skal, i samarbeid med Ås kommune, drifte Kinnsåsen i 
tråd med stedets hovedmålsetning; Kinnsåsen skal være en åpen og 

tilgjengelig arena for folk i alle generasjoner.  
 

4. Det skal opprettes et samarbeidsutvalg for Kinnsåsen etter 

Breivollmodellen. Samarbeidsutvalg skal bestå av inntil fire representanter 

fra Kinnsåsens venner, to politikere og tre fra kommuneadministrasjonen. 

Venneforeningen velger sine representanter. Kommunens politiske 

representanter velges av kommunestyret. Kommunedirektøren delegeres 

myndighet til å utpeke sine representanter.  

Utvalgets mandat skal utarbeides basert på følgende prinsipper: 

- Sikre at Kinnsåsen brukes og driftes i tråd med hovedmålsetningen for 

stedet 

- Sikre godt samarbeid mellom kommunen og Kinnsåsens venner  

- Årlig gjennomgang av økonomi og budsjett  

 
5. Det skal innen 01.07.23 fremmes en politisk sak hvor det legges frem hva 

som er nødvendig istandsetting av Kinnsåsen og hva dette vil koste.  

6. Det skal innen 01.02.25 fremmes en politisk sak: Kinnsåsen evaluering av 

bruk, drift og utvikling.   
 
Kommunestyrets behandling 29.11.2022: 

Sverre Strand Teigen fremmet følgende forslag: 
Endring punkt 2:  

Kinnsåsens venner skal være en selvstendig forening med eget 
organisasjonsnummer og egne vedtekter som godkjennes av kommunen. 
Foreningen registreres i frivillighetsregisteret. Både enkeltpersoner og 

frivillige lag/foreninger kan være medlemmer.  
Det skal velges et styre bestående av sju medlemmer. Fem av styrets 

medlemmer velges blant venneforeningens medlemmer. Ordfører og 
kommunedirektør representerer Ås kommune i styret. 

 Punkt 4 utgår. 
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Ulrika Jansson fremmet følgende forslag: 
Forslag fra MDG: Endring av punkt 2 til å ha 7 medlemmer i styret. Ellers 

likt formannskapets forslag.Dette for at styret enklere skal kunne fatte 
vedtak. 

 

Votering: 

-Formannskapets innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
-MDG´s forslag til endring av pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.  

-Formannskapets innstilling justert til 7 medlemmer ble vedtatt 23-10 (6H, 4Sp) 
ved alternativ votering mot Høyres forslag.  

-Formannskapets innstilling pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 
-Formannskapets innstilling pkt 4 ble vedtatt 25-8 (6H, 2V) ved alternativ 
votering mot Høyres forslag (om at pkt. 4 utgår). 

-Formannskapets innstilling pkt. 5 og 6 ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 29.11.2022: 
 

1. Det politisk oppnevnt utvalget for Kinnsåsen gis i oppdrag å etablere en 
venneforening: «Kinnsåsens venner». Utvalget bes følge opp arbeidet med 

vedtekter og stiftelsesmøte. Venneforeningens samarbeid med kommunen 
formaliseres gjennom en avtale som godkjennes av Kommunen.  
 

2. Kinnsåsens venner skal være en selvstendig forening med eget 
organisasjonsnummer og egne vedtekter som godkjennes av kommunen. 
Foreningen registreres i frivillighetsregisteret. Både enkeltpersoner og 

frivillige lag/foreninger kan være medlemmer. Det skal blant medlemmene 
i venneforeningen velges et styre bestående av 7 medlemmer. 
 

3. Kinnsåsens venner skal, i samarbeid med Ås kommune, drifte Kinnsåsen i 
tråd med stedets hovedmålsetning; Kinnsåsen skal være en åpen og 
tilgjengelig arena for folk i alle generasjoner.  
 

4. Det skal opprettes et samarbeidsutvalg for Kinnsåsen etter 

Breivollmodellen. Samarbeidsutvalg skal bestå av inntil fire representanter 

fra styret i Kinnsåsens venner, to politikere og tre fra 

kommuneadministrasjonen. Venneforeningen velger sine representanter. 

Kommunens politiske representanter velges av kommunestyret. 

Kommunedirektøren delegeres myndighet til å utpeke sine representanter.  

 

Utvalgets mandat er som følger: 

- Sikre at Kinnsåsen brukes og driftes i tråd med hovedmålsetningen for 

stedet 

- Sikre godt samarbeid mellom kommunen og Kinnsåsens venner  

- Årlig gjennomgang av økonomi og budsjett  
 

5. Det skal innen 01.07.23 fremmes en politisk sak hvor det legges frem hva 

som er nødvendig istandsetting av Kinnsåsen og hva dette vil koste.  

 

6. Det skal innen 01.02.25 fremmes en politisk sak: Kinnsåsen evaluering av 

bruk, drift og utvikling.   
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K-112/22 
Orientering om ny administrativ organisering 
 

Formannskapets innstilling 16.11.2022: 
Saken tas til orientering 
 

 
Kommunestyrets behandling 29.11.2022: 

 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 29.11.2022: 

Saken tas til orientering 
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K-113/22 
Tilleggsbevilgning Follo  Brannvesen og vurdering av 
fremtidig samarbeidsstruktur 
 
Formannskapets innstilling 29.11.2022: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak 29.11.2022. 

 
 

Kommunestyrets behandling 29.11.2022: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 
Pkt 2 endres til: «Det tas stilling til et evt øket tilskudd for 2023 i 

budsjettprosessen.» 
 

Votering: 
Formannskapets innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling pkt. 2 ble vedtatt 18-15(6H, 3FrP, 4Sp, 2V) ved 

alternativ votering mot Fremskrittspartiets forslag. 
Formannskapets innstilling pkt. 3 og 4 ble enstemmig vedtatt.  

 
Kommunestyrets vedtak 29.11.2022: 

1. Ås kommune betaler et engangstilskudd for 2022 til Follo Brannvesen IKS 

som vedtatt i brannvesenets representantskap. For Ås kommune utgjør 
dette 682 000 kr.  

2. Ås kommune betaler et engangstilskudd for 2023 til Follo Brannvesen. 
Ordfører får fullmakt til å forplikte kommunen for inntil 2,3 mill. kr. som 

følge av vedtak i representantskapet.  
3. Ås kommune utrykker bekymring for Follo brannvesen sin situasjon og vil 

gå aktivt inn i en utredning om fremtidig samarbeidsstruktur sammen med 

de øvrige eierkommunene. 
4. Det foretas en særlig felles utredning mellom Frogn og Ås kommune. Her 

vurderes alternative organiseringer / tilknytninger for brannvesenet i våre 
kommuner der det skal sees på mulighet for at de to kommunene sammen 
trer inn i MOVAR. 
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K-114/22 
Offentlighet i Ås  kommune - status 
 
Formannskapets innstilling 16.11.2022: 

Saken tas til orientering. 
 
 

Kommunestyrets behandling 29.11.2022: 
 

Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 29.11.2022: 
Saken tas til orientering 
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