
Ås kommune

13/06209

MØTEPROTOKOLL

Kommunestyret

Møtetid: 23.04.2014 kl. 18:30 –20:00.
Sted: Ås kulturhus, Store sal

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33.

Møtende medlemmer:
Johan Alnes (Ap), Anne Odenmarck (Ap), Laila P. Nordsveen (Ap), Joar Solberg
(Ap), Tommy Skar (Ap), Tone Holm Dagsvold (Ap), Ola Nordal (Ap), Gro Haug (H),
Egil A. 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),
Jorunn Nakken (V), Olav Østerås (V), Inger Skjervold Rosenfeld (V), Marianne Røed
(Sp), Annett Hegen Michelsen (Sp), Saroj Pal (SV), Hege Opedal (SV), Roberto
Puente Corral (SV), Morten Lillemo (KrF), Øystein Westerhagen Milwang (MDG)

Møtende varamedlemmer:
Kristin Ohnstad (Ap) møtte for Ivar Ekanger (Ap), Else Jorunn Vestby (Ap) møtte for
Ina Rangønes Libak (Ap), Wenche Jahrmann (Ap) møtte for Marius Hojem Borge
(Ap), Odd Vangen (Sp) møtte for Odd Rønningen (Sp).

Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Trine Christensen, teknisk sjef Arnt Øybekk, service og
kommunikasjonssjef Andreas Brodahl, fung. plan- og utviklingssjef Greta Elin
Løkhaug, helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt.

Møtesekretær:
Rita Stensrud, politisk sekretariat.

Diverse merknader:
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Orienteringssak 5 og 6/14, referatsaker,
sak 20 - 28/14, orienteringssak 7/14.

Møteprotokoll godkjent 24.04.2014

Johan Alnes
Ordfører

Marianne Røed
Varaordfører
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21/14 Høring - Reservasjonsordning for fastleger - Endringer i helse- og
omsorgstjenesteloven og i pasient- og brukerrettighetsloven.

7

22/14 Høringsuttalelse - Endringer i forskrift ved langtidsplass i
dobbeltrom på sykehjem

9

23/14 Videreføring av ungdomsteamet ved Nav Ås 9

24/14 Høring om endringer i alkoholloven - Åpningstider for salg av
alkoholholdig drikk mv.

10

25/14 Omorganisering av styreform i Ås frivilligsentral 11

26/14 Helårsrenovasjon for fritidsboliger 11

27/14 Husholdningsrenovasjon for gårdsbruk 11

28/14 Søknad om fritak fra kommunale verv - Mackenzie (FrP) - Nyvalg 12
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Referatsaker << Tilbake til sakslisten

Referatsakene ble tatt til orientering.

Orientering

5/14 Orientering om begeistringsetaten

Rikke Soligard informerte om at begeistringsetaten vil lansere en
nettløsning for Drømmebanken. Kommunestyrerepresentantene inviteres
til møte om dette i Ski rådhus mandag 28. april kl. 19.00.

6/14 Overrekkelse av kvinnelista 1919

Kvinne- og familielaget v/ Ragnhild Lund informerte og overrakte
kvinnelista av 1919 til kommunestyret v/ ordfører.

7/14 Siste dokumenter vedrørende Kretsløp Follo

Dokumentene er trykket i møteinnkallingen 23.04.2014.
I tilknytning til dette, se spørsmål fra medlemmer nedenfor.

Spørsmål fra medlemmer

Viser til spørsmål fra medlemmene 2/14 i kommunestyrets protokoll 19.03.2014.

Spørsmål fremmet av Ås Høyre og Ås FrP, datert 15.04.2014:

______

Til
Ordfører Johan Alnes
Ås kommune

FrP og Høyre stilte i kommunestyremøte 19/3-14 følgende spørsmål.

Spm 1:
Kommunestyrets vedtak i sak 63/10 (pkt 1) om Kretsløp Follo er basert på en
kalkyle/kostnads-ramme på 170 mill. Anser ordføreren at vedtaket fortsatt er et
gyldig vedtak for et prosjekt som nå har en kalkyle/kostnadsramme på 340 mill?
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Spm 2:
Anser ordføreren at Kommunestyrets garanti i sak 63/10 (pkt 2) fortsatt gjelder under
de helt endrede forutsetninger?

Spm 3:
Anser ordføreren at en investering på 340 millioner kroner ikke bør behandles
politisk?

Spm 4:
Synes ordføreren at det er akseptabelt å i praksis å skyve garantiansvaret for enhver
investering/kostnad og ethvert underskudd i et eventuelt Kretsløp Follo AS over på
kommunens innbyggere?

Ordførers svarte den 19/3-2014 ifølge protokollen:

Svar til spørsmål 1:
Ordføreren anser kommunestyrets andelsgaranti på kr. 28,05 mill. til Kretsløp Follo
fortsatt som gyldig –forutsatt at alle eierkommunene bidrar med sin andel.

Svar til spørsmål 2:
Mitt foreløpige svar er ja.

Svar til spørsmål 3:
Nei.

Svar til spørsmål 4:
Nei.

Ordfører vil komme tilbake til saken i neste kommunestyre 23. april.

Etter vår oppfatning besvarte ikke Ordførerens spørsmål 1.

Vi (FrP og Høyre) har nå lest orienteringssak 7/2014 som man får anta er den sak
(informasjon som ordføreren skulle komme tilbake til i kommunestyremøte den 23/4-14).
Orienteringssaken inneholder egentlig ingen svar på de prinsipielle spørsmål stilt i
kommunestyret den 19/3-14, men er i bunn og grunn en forklaring omkring de juridiske
spørsmål rund å opprette et aksjeselskap. Vi gjentar derfor de spørsmål som ikke ble besvart
den 19/3-14 og stille nedstående oppfølgingsspørsmål.

Spm 1 (har for enkelhets skyld beholdt nummereringen av spm fra 19/3):
Kommunestyrets vedtak i sak 63/10 (pkt 1) om Kretsløp Follo er basert på en
kalkyle/kostnads-ramme på 170 mill. Anser ordføreren at vedtaket fortsatt er et
gyldig vedtak for et prosjekt som nå har en kalkyle/kostnadsramme på 340 mill?

Ordføreren presiserte at hans svar på spm 2 var et foreløpig svar. Vi ønsker derfor det
endelige svar.
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Spm 2 (har for enkelhets skyld beholdt nummereringen av spm fra 19/3):
Anser ordføreren at Kommunestyrets garanti i sak 63/10 (pkt 2) fortsatt gjelder under
de helt endrede forutsetninger?

I spørsmål 3 (den 19/3) svarte ordføreren nei på spørsmålet om ordføreren anser at en
investering på 340 millioner kroner ikke bør behandles politisk? Dette gir grunn til å stille
følgende spørsmål:

Spm 5:
Hvorfor har ordføreren stemt for en investering i Kretsløp Follo på 340 millioner, når
han samtidig svarer at investeringen bør behandles politisk?

I spørsmål 4 (den 19/3) svarte ordføreren nei på spørsmålet ordføreren synes at det er
akseptabelt å i praksis å skyve garantiansvaret for enhver investering/kostnad og ethvert
underskudd i et eventuelt Kretsløp Follo AS over på kommunens innbyggere? Dette gir grunn
til å stille følgende spørsmål:

Spm 6:
Hvorfor har ordføreren stemt for en investering i Kretsløp Follo på 340 millioner, når
han samtidig svarer at det ikke er akseptabelt å i praksis å skyve garantiansvaret for
enhver investering/kostnad og ethvert underskudd i et eventuelt Kretsløp Follo AS
over på kommunens innbyggere?

De to juridiske vurderinger fra Deliotte må i praksis sees på som bestillingsverk fra Follo Ren.
Da Follo Ren ikke var fornøyd med svaret i den første ba Follo Ren Deloitte «å tenke seg om
igjen». Deretter tviler Deloitte seg halvveis frem til den konklusjon Follo Ren ønsker.

Spm 7:
Synes ordføreren at det er tillitsvekkende at Follo Ren så sterkt ønsker en konklusjon
«der vi ikke behøver å spørre politikerne»?

Spm 8:
Føler ordføreren at denne saken er godt politisk håndverk?

Spm 9:
Har medlemmene i representantskapet i Follo Ren personlige forsikringer mot
erstatningsansvar de måtte pådra seg?

Mvh
Kjetil Barfelt

På vegne av
Ås Høyre og Ås Frp
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Ordførerens svar 23.04.2014:

Spørsmål 1:

Kommunestyrets vedtak i k-sak 60/13, 09.10.2013 lyder som følger:
1. Follo Ren IKS sin anbefaling om å øke lånerammen for Kretsløp Follo med

140 mill. kroner, fra 170 mill kroner til 310 mill. kroner, følges.
2. Selskapsavtalen for Follo Ren IKS datert 27.09.2012, pkt. 11.1 endres

tilsvarende og lyder etter økning av lånerammen:
”Selskapets låneramme settes til kr. 340 000 000,-. Kr. 310 000 000 er
øremerket realisering av Kretsløp Follo inkl. etablering av
administrasjonslokaler ved anlegget”
Endring av selskapsavtalen forutsetter tilsvarende vedtak fra samtlige
eierkommuner.

Forutsetningen i siste setning er ikke oppfylt i og med at Ski kommune ikke har
sluttet seg til endringen av selskapsavtalen. Ordfører avventer endelig
behandling i Ski.

Spørsmål 2:
Jeg viser til svar på spørsmål 1 der ordfører viser til kommunestyrevedtak i k-sak
60/13. I vedtaket støttet kommunestyret i Ås endring av selskapsavtalen med økt
låneramme til 340 mill. kr.

Spørsmål 5:
Investeringen er behandlet politisk i Ås kommunestyre i sak 60/13, jf. svar på
spørsmål 1 og spørsmål 2.

Spørsmål 6:
Ordfører stemte for en investering på 340 mill kr med hjemmel i k-sak 60/13.
Utsagnet om «enhver investering/kostnad» relaterer seg ikke til en bestemt
låneramme.

Spørsmål 7:
Nei

Spørsmål 8:
Det kan jeg uttale meg om når saken er ferdigbehandlet i Ski.

Spørsmål 9:
Nei
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Saker til behandling

K-20/14 << Tilbake til sakslisten

R-255 - Reguleringsplan for Campus Ås - utvidelse

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 03.04.2014:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 godkjenner Ås kommune
reguleringsplan for Campus Ås, som vist på kart datert 25.05.2012, sist revidert
17.03.2014, med reguleringsbestemmelser datert 16.04.2013, sist revidert
17.03.2014.

Kommunestyrets behandling 23.04.2014:
Votering: Hovedutvalget for teknikk og miljøs innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 23.04.2014:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 godkjenner Ås kommune
reguleringsplan for Campus Ås, som vist på kart datert 25.05.2012, sist revidert
17.03.2014, med reguleringsbestemmelser datert 16.04.2013, sist revidert
17.03.2014.

K-21/14 << Tilbake til sakslisten

Høring - Reservasjonsordning for fastleger - Endringer i helse- og
omsorgstjenesteloven og i pasient- og brukerrettighetsloven.

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 02.04.2014:
1. Kommunestyret mener at de foreslåtte lovendringene vil medføre et dårligere og

mer byråkratisk offentlig helsetilbud.

2. Forslaget vil også sette kvinner i en vanskelig situasjon i møte med
primærhelsetjenesten. Kommunestyret mener at hensynet til kvinner i en sårbar
situasjon veier tyngst og ber derfor at Helse- og omsorgsdepartementets forslag
ikke blir vedtatt.

3. Ås kommune ønsker ikke å åpne for at arbeidsgivers styringsrett skal
undergraves av enkeltansattes samvittighet. Etter kommunensoppfatning bør
fastleger som ikke ønsker å henvise til abort ta konsekvensen av dette ved å
utføre sin legegjerning i en annen rolle enn kommunal primærhelsetjeneste.

Kommunestyrets behandling 23.04.2014:
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende endringsforslag:

Kommunestyret endres til Ås kommune.
Pkt. 2 strykes.
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Morten Lillemo (KrF) fremmet følgende forslag:

Kommunestyret i Ås vil påpeke følgende:

1. Pasienters rettigheter utfra norsk lov skal ivaretas av alle deler av
helsetjenesten. Samvittighetsaspektet for helsepersonell i spørsmål knyttet til
etiske refleksjoner om liv og død må likevel anerkjennes og så langt som
mulig, tas hensyn til.

2. Det er grunnleggende viktig for et demokratisk flertall også å anerkjenne at et
mindretall kan ha legitime samvittighetsutfordringer i spørsmål flertallet ikke
anser som problematisk.

3. Det er allment anerkjent at helsepersonell kan reservere seg mot å delta i
abortinngrep. En tilsvarende mulighet bør også finnes for fastleger i
spørsmålet om å henvise til abortinngrep og i andre spørsmål som omhandler
liv og død.

4. En slik reservasjonsmulighet bør hjemles i lov eller forskrift, og ikke overlates
til den enkelte kommune.

5. Det bør fremdeles være en forutsetning at det finnes tilstrekkelig antall andre
leger i rimelig nærhet som kan ivareta disse oppgavene.

6. Det understrekes at kommunens holdning i denne saken utelukkende handler
om muligheten til reservasjon og ikke om abortlovgivningen.

Votering:
KrFs forslag ble nedstemt 31 -2 (1KrF, 1FrP).
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling pkt. 1, med Høyres endring, ble
vedtatt 32-1 (FrP).
Høyres forslag pkt. 2 ble nedstemt 20-13 (8H, 3FrP, 1Sp, 1KrF).
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling pkt. 3 ble vedtatt 31 -2 (1KrF, 1FrP).

Kommunestyrets vedtak 23.04.2014:
1. Ås kommune mener at de foreslåtte lovendringene vil medføre et dårligere og mer

byråkratisk offentlig helsetilbud.

2. Forslaget vil også sette kvinner i en vanskelig situasjon i møte med
primærhelsetjenesten. Ås kommune mener at hensynet til kvinner i en sårbar
situasjon veier tyngst og ber derfor at Helse- og omsorgsdepartementets forslag
ikke blir vedtatt.

3. Ås kommune ønsker ikke å åpne for at arbeidsgivers styringsrett skal
undergraves av enkeltansattes samvittighet. Etter kommunens oppfatning bør
fastleger som ikke ønsker å henvise til abort ta konsekvensen av dette ved å
utføre sin legegjerning i en annen rolle enn kommunal primærhelsetjeneste.
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K-22/14 << Tilbake til sakslisten

Høringsuttalelse - Endringer i forskrift ved langtidsplass i
dobbeltrom på sykehjem

Formannskapets innstilling 09.04.2014:
Ås kommune mener at alle som ønsker det skal ha enerom ved langtidsplass.
Ås kommune støtter høringens forslag om differensiert (redusert) betaling ved
langtidsplass i dobbeltrom. Dette ut i fra pasient - og brukerrettighetsloven, og hvor
man ser forskriften og verdighetsgarantien opp mot den.
Den foreslåtte ordningen bør eventuelt evalueres etter noen tid/to år?

Kommunestyrets behandling 23.04.2014:
Hege Opedal (SV) fremmet følgende forslag:
Den foreslåtte ordningen må gjelde for både frivillig og ufrivillig langtidsplass i
dobbeltrom.

Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende endringsforslag:
Siste setning i formannskapets innstilling strykes.

Votering:
Formannskapets innstilling med FrPs endringsforslag ble enstemmig vedtatt.
SVs forslag ble nedstemt 26-7 (3SV, 3FrP og 1KrF).

Kommunestyrets vedtak 23.04.2014:
Ås kommune mener at alle som ønsker det skal ha enerom ved langtidsplass.
Ås kommune støtter høringens forslag om differensiert (redusert) betaling ved
langtidsplass i dobbeltrom. Dette ut i fra pasient - og brukerrettighetsloven, og hvor
man ser forskriften og verdighetsgarantien opp mot den.

K-23/14 << Tilbake til sakslisten

Videreføring av ungdomsteamet ved Nav Ås

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 02.04.2014:
1. Det opprettes en 100 % veilederstilling ved Nav Ås tilknyttet ungdomsteamet.

Stillingen finansieres av omdisponerte ressurser innenfor enhetens
budsjettramme.

2. Evaluering etter 1 år hvor Nav-Ås fremlegger statistikk over antall ungdommer
som faktisk hjelpes inn i arbeid, skole og tiltak.

Kommunestyrets behandling 23.04.2014:
Morten Lillemo (KrF) fremmet følgende endringsforslag:
Punkt 2 endres til «Evaluering etter 2 år…».

Votering:
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.
KrFs endringsforslag ble vedtatt 24-9 (8H, 1MDG) ved alternativ votering mot
hovedutvalgets innstilling pkt. 2.



Kommunestyret23.04.2014 Side 10av 12

Kommunestyrets vedtak 23.04.2014:
1. Det opprettes en 100 % veilederstilling ved Nav Ås tilknyttet ungdomsteamet.

Stillingen finansieres av omdisponerte ressurser innenfor enhetens
budsjettramme.

2. Evaluering etter 2 år hvor Nav-Ås fremlegger statistikk over antall ungdommer
som faktisk hjelpes inn i arbeid, skole og tiltak.

K-24/14 << Tilbake til sakslisten

Høring om endringer i alkoholloven - Åpningstider for salg av
alkoholholdig drikk mv.

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 02.04.2014:
Ås kommune slutter seg til helse- og omsorgsdepartementets forslag til endringer av
alkoholloven §§ 2-5, 3-4 og 3-7:

§ 2-5 andre ledd skal lyde:
Utlevering av alkoholholdig drikk ved privat innførsel er forbudt på søn- og
helligdager, 1. og 17. mai.

§ 3-4 tredje ledd skal lyde:
Salg fra AS Vinmonopolets utsalg er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17.
mai.

§ 3-7 tredje ledd skal lyde:
Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og
helligdager, 1. og 17. mai.

Kommunestyrets behandling 23.04.2014:
Tommy Skar (Ap) fremmer følgende forslag:

Ås kommune slutter seg ikke til Helse- og omsorgsdepartementets forslag til
endringer i alkoholloven, da det ikke er ønskelig med en samfunnsutvikling
hvor alkohol blir mer tilgjengelig.

Votering:
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling ble vedtatt 28-5 (1Ap, 3SV, 1KrF) i
alternativ votering mot Tommy Skars (Ap) forslag.

Kommunestyrets vedtak 23.04.2014:
Ås kommune slutter seg til helse- og omsorgsdepartementets forslag til endringer av
alkoholloven §§ 2-5, 3-4 og 3-7:

§ 2-5 andre ledd skal lyde:
Utlevering av alkoholholdig drikk ved privat innførsel er forbudt på søn- og
helligdager, 1. og 17. mai.

§ 3-4 tredje ledd skal lyde:
Salg fra AS Vinmonopolets utsalg er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17.
mai.

§ 3-7 tredje ledd skal lyde:
Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og
helligdager, 1. og 17. mai.
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K-25/14 << Tilbake til sakslisten

Omorganisering av styreform i Ås frivilligsentral

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 02.04.2014:
Styreform i Ås frivilligsentral endres fra 7 til 3 medlemmer. 2 medlemmer skal være
frivillige, 1 medlem skal være fra Ås kommunes administrasjon. Daglig leder er
sekretær for utvalget.

Det opprettes arbeidsgrupper med frivillige.

Kommunestyrets behandling 23.04.2014:
Egil Ørbeck (H) fremmet følgende forslag:
Saken sendes til formannskapet for uttalelse.

Votering:
Høyres forslag ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 23.04.2014:
Saken sendes til formannskapet for uttalelse.

K-26/14
Helårsrenovasjon for fritidsboliger

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 03.04.2014:
Eiere av fritidsboliger i Ås kommune gis mulighet for å velge mellom
helårsrenovasjon og hytterenovasjon. Ikrafttredelse fortløpende etter vedtak.

Kommunestyrets behandling 23.04.2014:
Votering: Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstiling ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 23.04.2014:
Eiere av fritidsboliger i Ås kommune gis mulighet for å velge mellom
helårsrenovasjon og hytterenovasjon. Ikrafttredelse fortløpende etter vedtak.

K-27/14 << Tilbake til sakslisten

Husholdningsrenovasjon for gårdsbruk

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 03.04.2014:
1. Ås kommune pålegger gårdsbruk kommunal renovasjon for husholdningsavfall

fra 1.7.2014.
2. Antall abonnement per gårdsbruk reguleres etter «Forskrift om husholdningsavfall

i Ås kommune».
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Kommunestyrets behandling 23.04.2014:
Votering: Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstiling ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 23.04.2014:
1. Ås kommune pålegger gårdsbruk kommunal renovasjon for husholdningsavfall

fra 1.7.2014.
2. Antall abonnement per gårdsbruk reguleres etter «Forskrift om husholdningsavfall

i Ås kommune».

K-28/14 << Tilbake til sakslisten

Søknad om fritak fra kommunale verv - Mackenzie (FrP) - Nyvalg

Formannskapets innstilling 09.04.2014:
Alexander Mackenzie (FrP) fritas fra sine kommunale verv ut perioden.

Som ny vara på plass nr. …. i Hovedutvalg for oppvekst og kultur velges: ………

Konsekvenser for kommunestyret:
Det foretas nytt valgoppgjør i kommunestyret slik:
Etter opprykk i vararekken for Fremskrittspartiet blir Bjørn Kristoffersen nytt
varamedlem i kommunestyret på plass nr. 7.

Kommunestyrets behandling 23.04.2014:
Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende forslag:
Som ny vara på plass nr. 3 i Hovedutvalg for oppvekst og kultur velges
Ruth Wenche Bjerke.
Britt Halvorsrud rykker opp til plass nr. 1 i FrPs vararekkefølge i Hovedutvalg for
oppvekst og kultur.

Votering:
FrPs forslag ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 23.04.2014:
Alexander Mackenzie (FrP) fritas fra sine kommunale verv ut perioden.

Som ny vara på plass nr. 3 i Hovedutvalg for oppvekst og kultur velges
Ruth Wenche Bjerke.
Britt Halvorsrud rykker opp til plass nr. 1 i FrPs vararekkefølge i Hovedutvalg for
oppvekst og kultur.

Konsekvenser for kommunestyret:
Det foretas nytt valgoppgjør i kommunestyret slik:
Etter opprykk i vararekken for Fremskrittspartiet blir Bjørn Kristoffersen nytt
varamedlem i kommunestyret på plass nr. 7.
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