
 

 

Ås kommune  

  

 

18/00024 
 

MØTEPROTOKOLL 

Kommunestyret 
 
Møtetid: 21.11.2018 kl. 18:30 – 21:30  
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, Live Holck 

Johannessen, Malin Karusbakken Aamodt ,Joar Solberg, Janna Bitnes Hagen, 
Bonsak Hammeraas 

H: Hilde Kristin Marås, Stein Ekhaugen, Bengt Nøst-Klemmetsen, Egil A. Ørbeck,    
            Håkon Ystehede, Sverre Strand Teigen 
Sp: Odd Vangen, Odd Rønningen, Svend Trygve Kvarme 
FrP: Arne Hillestad, Kjetil Barfelt, Gro Haug 
MDG: Erik Wegge Bergvik, Bianca Wathne Gelink,  
SV: Kristine Lien Skog, Eskild Gausemel Berge 
V: Jorunn Nakken, Erling W. Rognli 
KrF:  Paul Bolus Johansen 
Rødt: Kristine Sand 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ap:      Einride Berg*, Else Jorunn Vestby* 
H:        Rubina Mushtaq Rikheim 
Sp:      Arne Ellingsberg 
MDG:  Steinar Antonsen 
 
Forfall:  
Ap:      Ivar Ekanger,  
H:        Ida Elisabeth Krogstad 
Sp:      Marianne Røed 
MDG:  Werner Wilhelmsen 
 
Fra administrasjonene 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, 
rådgiver Lene H. Lilleheier – møtesekretær 
 
 
Diverse merknader: 
*Einride Berg (Ap) fratrådte som inhabil i sak 85/18, Else Jorunn Vestby (Ap) tiltrådte. Sak 
90/18 ble behandlet før sak 89/18. Øvrige saker ble behandlet i oppsatt rekkefølge. 
 
Møteprotokoll godkjent 23.11.2018 
 
 
Ola Nordal      Jorunn Nakken 
ordfører      varaordfører 
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Saker til behandling  

K-83/18 
Åsgård skole. Konsept. Eventuelle konsekvenser av innsigelser til 
reguleringsplanen 
 
Formannskapets innstilling 21.11.2018: 
1. Planleggingen av Åsgård skole videreføres i henhold til vedtak i K-sak 43/18. 
2. Det igangsettes regulering til uteområde for skolen på areal avsatt til offentlig 

formål ute på Søråsjordet (avgrenset av forlengelsen av Skogveien). Dette gjøres 
som en egen planprosess som ikke skal være til hinder for framdrift av 
skoleplanleggingen. 

3. Behov for flerbrukshall vurderes på nytt. 
 

Kommunestyrets behandling 21.11.2018: 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 
1. Skoleveien beholdes slik som den ligger i dag. 
2. Skoleveien 3 og den yngre delen av Midtgard rives. 
3. Tilbygget som rives på Midtgard tilbakeføres til opprinnelig utseende. 
4. Skoleveien 3 etableres ved å bevare opprinnelig tunstruktur. 
5. Antall etasjer, plassering og utforming av nye bygninger på Åsgård skole 

bearbeides videre og avklares i forbindelse med behandling av regulering og 
byggeprosjekt. 

6. D6 bevares.  
 

Jorunn Nakken (V) fremmet rådmannens innstilling med tillegg nytt punkt 5: 
1. Planleggingen av Åsgård skole videreføres iht. vedtak i K-Sak 43/18 med 

følgende endringer (alternativ 2): 
- Midtgard videreføres 
- «Det gule huset» (Stallen) videreføres 

2. Ungdomsklubben videreføres i Midtgard som i dag. 
3. Hvilke kommunale virksomheter som skal benytte «det gule huset» må utredes 

nærmere.  
4. Detaljreguleringsplanen for Åsgård skole revideres iht. dette vedtaket. 
5. D6 videreføres. 
 
Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og FrP: 
Formannskapets innstilling med unntak av punkt 3, og med presisering av «med 4 
paralleller» i punkt 1. 
 
Prøvevotering: 
Fellesforslaget fra Ap, H og Frp ble tiltrådt 22-11 (4Sp, 3MDG, 2SV, 2V) 
SVs forslag ble nedstemt 24-9 (4Sp, 3MDG, 2SV) 
Vs forslag ble nedstemt 31-2 (V) 
 
Endelig votering: 
Fellesforslaget fra Ap, H og FrP ble vedtatt 21-12 (4Sp, 3MDG, 2SV, 2V, 1KrF). 
 
 



Ås kommune 

  
Kommunestyret 21.11.2018 Side 4 av 11 

  

Kommunestyrets vedtak 21.11.2018: 
1. Planleggingen av Åsgård skole videreføres i henhold til vedtak i K-sak 43/18. 

 
2. Det igangsettes regulering til uteområde for skolen på areal avsatt til offentlig 

formål ute på Søråsjordet (avgrenset av forlengelsen av Skogveien). Dette gjøres 
som en egen planprosess som ikke skal være til hinder for framdrift av 
skoleplanleggingen. 

 
Vedtak i K-43/18 med presisering 21.11.2018 
1. Åsgård skole med 4 paralleller 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. 

Kommunestyret ber rådmannen utrede alternativ lokalisering av Midtgard som 
ivaretar ungdommens behov. 

 
 

K-84/18 
Rustad skole. Materialvalg på uteområdene 
 
Plan- og byggekomiteens (PBK) vedtak 31.10.2018: 
-mindretallsanket til kommunestyret 
 
1. Uteområdene etableres med følgende underlag (jf. tegning): 

 Område 1 - Gressplen med armeringsmatte rundt sklien 

 Område 2 - Gressplen med armeringsmatte 

 Område 3 - Gressplen med armeringsmatte 

 Område 4 - Gressplen med armeringsmatte 

 Område 5 – Gummibelegg 

 Område 6 – Gummibelegg 

 Område 7 - Gressplen med armeringsmatte 

 Område 8 - Gressplen med betongarmering 

 Område 9 - Gressplen med betongarmering 

 Øvrige mindre områder som er prosjektert med kunstgress, erstattes med 
           smågatestein 
2. For å redusere den mulige helsemessige påvirkningen for brukerne forutsettes at 
    støtdempende gummibelegg ikke skal inneholde PAH og resirkulerte bildekk. 
3. Kunstgress ved hovedinngang erstattes med naturgress. 
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Kommunestyrets behandling 21.11.2018: 
Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet følgende forslag: 
1. Uteområdene etableres med følgende underlag (jf. tegning): 

 Område 1 – Som rådmannens forslag - Gressplen med armeringsmatte rundt 
sklien. Foran avslutningen på sklien etableres et område med gummibelegg. 

 Område 2 – Gummibelegg under huskene og gressplen med armeringsmatte 
rundt.  

 Område 3 - Gummibelegg 

 Område 4 - Gummibelegg 

 Område 5 - Gummibelegg 

 Område 6 - Gummibelegg 

 Område 7 - Gressplen med armeringsmatter 

 Område 8 - Gressplen med betongarmering 

 Område 9 - Gressplen med betongarmering 

 Øvrige mindre områder som er prosjektert med kunstgress, erstattes med 
      gatestein som gir god fremkommelighet for mennesker med nedsatt fysisk       
      funksjonsevne. 

2. For å redusere den mulige helsemessige påvirkningen for brukerne forutsettes at 
støtdempende gummibelegg og gressarmeringsmatter ikke skal inneholde PAH 
eller resirkulerte bildekk. 

3. Kunstgress ved hovedinngang består.  
 
Erik Wegge Bergvik (MDG) fremmet følgende fellesforslag fra MDG og Venstre: 
1. Områdene 1- 5 og 7 etableres med best egnede naturmaterialer, med gode 

støtdempende egenskaper, og med tilpasninger som gir god tilgjengelighet for 
barn med fysisk funksjonsnedsettelse. Område 8 og 9 etableres med gressplen 
med betongarmering. Øvrige mindre områder som er prosjektert med kunstgress 
erstattes med smågatestein.  

2. Pkt 2 i PBKs formulering opprettholdes for område 6. 
3. Pkt 3 i PBKs vedtak opprettholdes. 
4. Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak i klima- og miljøutvalget om 

regelverk for utforming og materialbruk for lekeplasser og idrettsbaner. 
 
Votering: 
H’s forslag punkt 1- 3 ble vedtatt 19-14 (1Ap, 4Sp, 3MDG, 2SV, 2V, 1Krf, 1Rødt) ved 
alternativ votering mot MDG/Venstres forslag punkt 1- 3. 
MDG/Venstres forslag punkt 4 ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 21.11.2018: 
1. Uteområdene etableres med følgende underlag (jf. tegning): 

 Område 1 – Som rådmannens forslag - Gressplen med armeringsmatte rundt 
sklien. Foran avslutningen på sklien etableres et område med gummibelegg. 

 Område 2 – Gummibelegg under huskene og gressplen med armeringsmatter 
rundt.  

 Område 3 - Gummibelegg 

 Område 4 - Gummibelegg 

 Område 5 - Gummibelegg 

 Område 6 - Gummibelegg 
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 Område 7 - Gressplen med armeringsmatter 

 Område 8 - Gressplen med betongarmering 

 Område 9 - Gressplen med betongarmering 

 Øvrige mindre områder som er prosjektert med kunstgress, erstattes med 
      gatestein som gir god fremkommelighet for mennesker med nedsatt fysisk       
      funksjonsevne. 

2. For å redusere den mulige helsemessige påvirkningen for brukerne forutsettes at 
støtdempende gummibelegg og gressarmeringsmatter ikke skal inneholde PAH 
eller resirkulerte bildekk. 

3. Kunstgress ved hovedinngang består.  
4. Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak i klima- og miljøutvalget om 

regelverk for utforming og materialbruk for lekeplasser og idrettsbaner. 
 

 

K-85/18 
R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Klage på vedtak 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 01.11.2018: (HTM) 
Kommunestyret har vurdert klagen i medhold av flv. § 33. Kommunestyret finner at 
klagers anførsler ikke utgjør nye momenter som medfører en annen vurdering av 
saken enn det som fremkommer av vedtak datert 20.06.2018. Kommunestyret 
opprettholder vedtak av reguleringsplan R-311 for del av Skogveien, datert 
20.06.2018. Klagen tas således ikke til følge. 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
 
Klagen gis ikke oppsettende virkning. 
 
Kommunestyrets behandling 21.11.2018: 
Einride Berg (Ap) fratrådte som inhabil etter forvaltningsloven § 6 første ledd, bokstav 
e) etter kommunestyrets vedtak. Else Jorunn Vestby (Ap) tiltrådte som vara.  
 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 21.11.2018: 
Kommunestyret har vurdert klagen i medhold av flv. § 33. Kommunestyret finner at 
klagers anførsler ikke utgjør nye momenter som medfører en annen vurdering av 
saken enn det som fremkommer av vedtak datert 20.06.2018. Kommunestyret 
opprettholder vedtak av reguleringsplan R-311 for del av Skogveien, datert 
20.06.2018. Klagen tas således ikke til følge. 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
 
Klagen gis ikke oppsettende virkning. 
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K-86/18 
R-304 Detaljreguleringsplan for Europankvartalet –  
Gjennomgående vei 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs (HTM) innstilling 27.09.2018: 
1. Kommunestyret vedtar Alternativ 1 (nullalternativet) for kjøreadkomst til 

Europankvartalet. 
2. Kryssløsningen Raveien x Rådhusplassen forbedres. Finansieres i tråd med 

tidligere forutsetninger. 
 
Kommunestyrets behandling 21.11.2018: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes og ses i sammenheng med reguleringsplan for Ås sentrum slik at 
gater, sykkelveier og gangfelt ses på som helhetlig for hele sentrumsområdet. 
 
Votering: 
Utsettelsesforslaget fra H ble nedstemt 25-8 (1Ap, 7H) 
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 21.11.2018: 
1. Kommunestyret vedtar Alternativ 1 (nullalternativet) for kjøreadkomst til 

Europankvartalet. 
2. Kryssløsningen Raveien x Rådhusplassen forbedres. Finansieres i tråd med 

tidligere forutsetninger. 
 
 

K-87/18 
Barn i lavinntektsfamilier 
 
Formannskapets tilbakesendingsvedtak 21.11.2018: 
Saken sendes tilbake til rådmannen for ny utredning som svarer bedre på 
kommunestyrets bestilling. Saken starter i hovedutvalg for helse og sosial.  
 
Kommunestyrets behandling/vedtak 21.11.2018: 
Saken bortfaller som følge av at formannskapet sendte saken tilbake til rådmannen. 
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K-88/18 
Gjennomgang av kommunens fond 
 
Formannskapets innstilling 21.11.2018: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunestyrets behandling 21.11.2018: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 21.11.2018: 
Det omdisponeres fondsmidler til generelt disposisjonsfond og ubundet 
investeringsfond i tråd med tabell 1, 2, 3 og 4. 
 
 

K-89/18 
Søknad om fritak fra kommunale verv - Ivar Ekanger (Ap)  
 
Formannskapets innstilling 21.11.2018: 
1. Ivar Ekanger (Ap) innvilges fritak fra sine verv i kommunestyre, formannskap, 

administrasjonsutvalg, Hovedutvalg for oppvekst og kultur, Klima- og miljøutvalg, 
forhandlingsutvalg, og samarbeidsutvalgene ved Solberg og Sjøskogen skoler. 
 

2. Kontrollutvalget 
Det foretas omvalg av kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, leder og 
nestleder slik: 

 
3. Formannskapet  

 Som ny vara på plass nr. 2 velges: 
 

4. Administrasjonsutvalget   

 Som nytt medlem på plass nr. 1 velges: 

 Som ny leder velges: 
 

5. Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)  

 Som nytt medlem på plass nr. 1 velges: 

 Som ny leder velges: 
  
6. Klima- og miljøutvalg (KMU)  

 Som ny vara på plass nr. 2 velges: 
 

7. Forhandlingsutvalg 

 Som nytt medlem velges: 

 Som ny leder velges: 
  

Konsekvenser for kommunestyret:  
Etter opprykk foretas det nytt valgoppgjør for Arbeiderpartiets liste i kommunestyret: 
Beate Erikstad fast medlem på plass nr. 9. 
Einride Berg blir fast medlem på plass nr. 10. 
Kjell Westengen blir vara på plass nr. 12. 
Kristin Ohnstad blir vara på plass nr. 13. 
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Kommunestyrets behandling 21.11.2018:  
Saken ble behandlet etter K-sak 90/18 – fritak Wenche Berg. 
 
Laila P Nordsveen (Ap) fremmet følgende forslag: 
Som nytt varamedlem på plass nr. 2 i formannskapet velges: Einride Berg (Ap) 
Som nytt medlem i administrasjonsutvalget på plass nr. 1 velges: Johan Alnes (Ap) 
Som ny leder i administrasjonsutvalget velges: Johan Alnes (Ap) 
Som nytt medlem i HOK på plass nr. 1 velges: Einride Berg (Ap) 
Som ny leder i HOK velges: Einride Berg (Ap) 
Som nytt varamedlem i KMU på plass nr. 2 velges Hans Jacob Skarpeid (Ap) 
Som nytt medlem av forhandlingsutvalget velges: Johan Alnes (Ap) 
Som ny leder av forhandlingsutvalget velges: Johan Alnes (Ap) 
 
Konsekvenser for kontrollutvalget: 
Det foretas nyvalg av kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, leder og 
nestleder, jf. forskrift om kontrollutvalg § 3. 
 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag til endringer i kontrollutvalget: 

Som nytt medlem i stedet for Einride Berg velges: Christian Hellevang (H)  
Som hans personlige varamedlem velges: Jan Henrik Martinsen (H) 
Som ny nestleder i kontrollutvalget velges: Anne Odenmarck (Ap) 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
 

Nyvalg av kontrollutvalg: 
Kontrollutvalget med H’s endringsforslag ble enstemmig valgt. 
Håkon L. Henriksen (H) ble enstemmig gjenvalgt som leder. 
Anne Odenmarck (Ap) ble enstemmig valgt som nestleder. 
 

Forslaget fra Ap ble deretter enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 21.11.2018: 
1. Ivar Ekanger (Ap) innvilges fritak fra sine verv i kommunestyre, formannskap, 

administrasjonsutvalg, Hovedutvalg for oppvekst og kultur, Klima- og miljøutvalg, 
forhandlingsutvalg, og samarbeidsutvalgene ved Solberg og Sjøskogen skoler. 

 
2. Kontrollutvalget 

Medlemmer Personlig varamedlemmer 

Anne Odenmarck, nestleder Ap Marie Steen Ap 

Janna Bitnes Hagen Ap Hanne Marit Gran SV 

Håkon L. Henriksen, leder H Anne Grete Edvardsen H 

Christian Hellevang H Jan Henrik Martinsen H 

Liv Korslund Sp Zen Mushtaq H 

 
3. Formannskapet  

Som nytt varamedlem på plass nr. 2: Einride Berg (Ap) 
 

4. Administrasjonsutvalget   
Som nytt medlem på plass nr.1: Johan Alnes (Ap) 
Som ny leder: Johan Alnes (Ap) 
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5. Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)  
Som nytt medlem på plass nr. 1: Einride Berg (Ap) 
Som ny leder: Einride Berg (Ap) 

  
6. Klima- og miljøutvalg (KMU)  

Som nytt varamedlem på plass nr. 2.: Hans Jacob Skarpeid (Ap) 
 

7. Forhandlingsutvalg 
Som nytt medlem Johan Alnes (Ap) 
Som ny leder: Johan Alnes (Ap) 

 
Konsekvenser for kommunestyret: (etter vedtak i sak om Wenche Bergs fritak) 
Etter opprykk foretas det nytt valgoppgjør for Arbeiderpartiets liste i kommunestyret: 
Beate Erikstad fast medlem på plass nr. 9. 
Einride Berg blir fast medlem på plass nr. 10. 
Kjell Westengen blir vara på plass nr. 12. 
Kristin Ohnstad blir vara på plass nr. 13. 
 
 

K-90/18 
Søknad om permisjon fra kommunale verv - Wenche Berg (Ap) 
 
Formannskapets innstilling 21.11.2018: 
1. Wenche Berg (Ap) fritas fra sine verv i kommunestyret, formannskapet, 

leder/medlem av Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) og Hjørdis Hirsch 
legatstyre. 

 

2. Formannskapet  
Som ny vara på plass nr. 6 velges: 
 

3. Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) 
Som nytt medlem på plass nr. 1 velges: 
Som ny leder av HHS velges: 
Konsekvens: Leder av HHS er også leder av Hjørdis Hirsch legatstyre. 
 

Konsekvenser for kommunestyret: (før vedtak i om Ivar Ekangers fritak) 
Etter opprykk foretas det nytt valgoppgjør for Arbeiderpartiets liste i kommunestyret: 
Beate Erikstad fast medlem på plass nr. 10. 
Kjell Westengen blir vara på plass nr. 13. 
 
Kommunestyrets behandling 21.11.2018:  
Saken ble behandlet før K-sak 89/18 – fritak Ivar Ekanger. 
 
Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet følgende forslag: 
Som nytt medlem i HHS på plass nr. 1 velges: Thomas Rannstad Haugen (Ap) 
Som ny leder av HHS velges: Malin Kaursbakken Aamodt (Ap) 
Som ny nestleder av HHS velges: Odd Vangen (Sp)  
Som nytt varamedlem i HHS på plass nr. 7 velges Laila Nordsveen (Ap) etter 
opprykk. 
 
Som ny vara på plass nr. 6 i formannskapet velges: Beate Erikstad (Ap) 
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Votering: Formannskapets innstilling med Aps tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 21.11.2018: 
1. Wenche Berg (Ap) fritas fra sine verv i kommunestyret, formannskapet, 

leder/medlem av Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) og Hjørdis Hirsch 
legatstyre. 

 
2. Formannskapet  

Som ny vara på plass nr. 6 velges: Beate Erikstad (Ap) 
 

3. Hovedutvalg for helse og sosial (HHS): 
Som nytt medlem på plass nr. 1 velges: Thomas Rannstad Haugen (Ap) 
Som ny leder velges: Malin Kaursbakken Aamodt (Ap) 

      Som ny nestleder velges: Odd Vangen (Sp)  
      Som nytt varamedlem på plass nr. 7 velges: Laila Nordsveen (Ap) 

 
Konsekvens: Leder av HHS er også leder av Hjørdis Hirsch legatstyre. 
 

Konsekvenser for kommunestyret:  
Etter opprykk foretas nytt valgoppgjør for Arbeiderpartiets liste i kommunestyret: 
Beate Erikstad blir fast medlem på plass nr. 10. 
Kjell Westengen blir vara på plass nr. 13. 
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