
 

 

Ås kommune  

  

 

18/00024 
 

PROTOKOLL 
Kommunestyret 

 

Møtetid: 24.10.2018 kl. 18:30 – 21:15 
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, Joar Solberg, 
 Janna Bitnes Hagen, Bonsak Hammeraas 
H: Hilde Kristin Marås, Ida Elisabeth Krogstad, 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, Werner Wilhelmsen 
SV: Kristine Lien Skog, Eskild Gausemel Berge 
V: Jorunn Nakken, Erling W. Rognli 
KrF:  Paul Bolus Johansen 
 

Møtende varamedlemmer: 
Ap: Einride Berg, Anne Karusbakken, Wenche Jahrmann 
Sp: Arne Ellingsberg 
Rødt: Joachim Espe 
 

 

Forfall:  
Ap: Ivar Ekanger, Live Holck Johannessen, Malin Karusbakken Aamodt 
Sp: Marianne Røed 
Rødt: Kristine Sand 
 
 

Fra administrasjonene møtte: 
Rådmann Trine Christensen, oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, helse- og 
sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, etatsjef for teknikk og miljø Nils Erik Pedersen, 
plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud, økonomisjef Emil Schmidt, rådgiver Lene H. 
Lilleheier, møtesekretær. 
 

Andre møtte:  
Kontrollutvalgets leder Håkon L. Henriksen (H) 
 

Diverse merknader: 
Referatsak 9/18 ble tatt opp til behandling i sak 82/18. Sakene ble behandlet i 
følgende rekkefølge: 82/18, 72 – 81/18.  
 
Møteprotokoll godkjent 26.10.2018 
 
 
Ola Nordal         Jorunn Nakken 
Ordfører         varaordfører 
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helsearbeid for barn og unge 
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78/18 18/00059-9 Forvaltningsrevisjonsrapport – Investeringer 
og gjeld i Ås kommune 

9 

79/18 18/01099-8 Stemmekretsinndeling i Ås kommune 
gjeldende fra og med kommunestyrevalg og 
fylkestingsvalg 2019 

10 

80/18 16/00170-23 Modulskole Ås stadion - Sluttrapport 11 

81/18 18/02387-1 Uttreden av kommunale verv - Jon Fartein 
Lygre Hoel (MDG) - nyvalg 

11 

82/18 16/02227-17 Ny administrativ organisering, 
stillingsbeskrivelser 

11 
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Interpellasjon  
 
3/18 Regional plan 
 
Interpellasjon fra Hilde Kristin Marås(H), Laila P. Nordsveen (Ap) og  
Kjetil Barfelt (FrP) jf. sak nr. 18/01358-15 
Ordførers svar ligger vedlagt protokollen jf. sak nr. 18/01358-17 
 
Kommunestyrets behandling 24.10.2018:  
Votering: Kommunestyret sluttet seg enstemmig til ordførers anbefaling om å vedta 
det reviderte forslaget fra forslagsstillerne. 
 
Kommunestyrets vedtak 24.10.2018: 
Ås kommunestyre ber ordføreren ta kontakt med fylkesordføreren i Akershus for å få 
behandlet saken på nytt i Akershus fylkesting, og be de snarest vedta følgende: 
 
Gjeldende for arealdisponeringen i Ås kommune blir følgende: «90 % av bolig- og 
arbeidsplassveksten skal skje i de tre sentrumsområdene (prioriterte vekstområder), 
Ås sentrum, Sjøskogen/Vinterbro/Nordby og Solberg/Nygård der dette ikke kommer i 
konflikt med jordvern, biologisk mangfold og nærfriluftsområder». 

 
 
Referatsaker  
 
9/18 Notat om ny administrativ organisering, stillingsbeskrivelser 

Saken ble tatt opp til behandling. Se sak 82/18. 
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Saker til behandling  

K-72/18 
Tomt for lokalisering av ny svømmehall i nærhet til Ås sentrum 
 
Formannskapets innstilling 10.10.2018: 
1. En ny svømmehall med fleridrettshall etableres ved Ås ungdomsskole til 

erstatning for dagens svømmebasseng og gymsaler. 
2. Utbyggingen sees i sammenheng med behovet for utvidelse av Ås ungdomsskole 

og skal fortrinnsvis gjennomføres som et felles byggeprosjekt. 
3. Prosjektet innarbeides i handlingsprogram og budsjett i tråd med behovet for 

utvidet skolekapasitet. 
4. Det videre arbeidet skal gjennomføres med tett involvering av idrettslagene og 

ved befaring på tilsvarende kostnadseffektive anlegg 
 
Kommunestyrets behandling 24.10.2018: 
Eskild G Berge (SV) fremmet forslag om å utsette saken. 
 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: 

 Svømmehallens kapasitet for å dekke behov på kort og mellomlang sikt avklares. 

 Nærmere utredning av dimensjonering, kostnadsestimat og fremdriftsplan legges 
fram til politisk behandling våren 2019. 

 
Odd Vangen (Sp) fremmet endringsforslag til følgende punkter i innstillingen: 
Pkt 1: «etableres» erstattes med «lokaliseres».  
Pkt 2: stryk siste del av setningen fra: «og skal fortrinnsvis….»  
Pkt 3: strykes 
 
Votering: 
SVs utsettelsesforslag ble nedstemt 31-2 (SV) 
 
Formannskapets innstilling ble stemt over punktvis: 
Pkt.1 med Sps endringsforslag ble enstemmig vedtatt.  
Pkt.2 ble nedstemt 23-10 (9Ap, 1MDG) ved alternativ votering mot Sps forslag 
Pkt 3 ble nedstemt 21-12 (9Ap, 3FrP) ved alternativ votering mot Sps forslag  
Pkt.4 ble enstemmig vedtatt.  
 
SVs forslag:  
kulepunkt 1 ble nedstemt 24-9 (4Sp, 2MDG, 2SV, 1Rødt) 
kulepunkt 2 ble nedstemt 27-6 (1Sp, 1MDG, 2SV, 1Krf, 1Rødt) 
 
Kommunestyrets vedtak 24.10.2018: 
1. En ny svømmehall med fleridrettshall lokaliseres ved Ås ungdomsskole til 

erstatning for dagens svømmebasseng og gymsaler. 
2. Utbyggingen sees i sammenheng med behovet for utvidelse av Ås 

ungdomsskole.  
3. Det videre arbeidet skal gjennomføres med tett involvering av idrettslagene og 

ved befaring på tilsvarende kostnadseffektive anlegg. 
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K-73/18 
Parkeringsbestemmelser i Ås sentrum 
 
Formannskapets innstilling 10.10.2018: 
1. På kommunale parkeringsplasser innføres tre timer gratis parkering ved bruk av 

parkeringsskive i perioden kl. 07-17 på hverdager og kl. 09-15 på lørdager. 
Parkeringsskiver skal være gratis tilgjengelig i alle butikker i Ås sentrum. Dette 
skal opplyses på parkeringsskilt. 

2. På parkeringsplassen nedenfor rådhuset/kulturhuset innføres avgiftsparkering i 
perioden 07-17 på hverdager og 09-15 på lørdager. Maks tillatte parkeringstid er 
12 timer. 

3. Ved innføring av avgiftsparkering på parkeringsplassen nedenfor 
rådhuset/kulturhuset legges det til grunn en pris på kr. 15 fra første time. 

4. Ladbare motorvogner skal parkere gratis på plasser med lademuligheter, men det 
skal betales for selve ladingen. Det skal være krav om at ladbar motorvogn må 
være tilkoblet ladestasjonen. Lading begrenses til en makstid på fire timer. 

5. For parkering på plasser reservert for forflytningshemmede kreves det 
parkeringstillatelse. Det er betalingsfritak på kommunale plasser reservert for 
forflytningshemmede, men det vil være en makstid på fire timer. 

6. Det innføres en parkering forbudt-sone i gatene nærmest sentrum og stasjonen, i 
perioden 07-17 på hverdager og 09-15 på lørdager. 

7. Skiltplaner ferdigstilles og legges inn i parkeringsregisteret/oversendes Statens 
vegvesen med søknad om skiltvedtak. 

8. Parkeringssituasjonen for kommunalt ansatte opprettholdes som dagens inntil det 
er behov for endret arealbruk. 

 
Kommunestyrets behandling 24.10.2018: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 
4 timers gratis parkering innføres på alle plasser hvor det skal være gratis parkering.  
 
Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet forslag om tillegg til nest siste setning pkt 1:  
I tillegg vil det være mulig å benytte digital app-løsning.  
 
Paul Bolus Johansen (KrF) fremmet forslag om å stryke punkt 6.  
 
Votering: 
Hs forslag ble nedstemt 23-10 (7H, 1Sp, 1FrP, 1KrF) 
KrFs forslag ble nedstemt 32-1(KrF) 
Formannskapets innstilling med tilleggsforslaget fra Ap ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 24.10.2018: 
1. På kommunale parkeringsplasser innføres tre timer gratis parkering ved bruk av 

parkeringsskive i perioden kl. 07-17 på hverdager og kl. 09-15 på lørdager. 
Parkeringsskiver skal være gratis tilgjengelig i alle butikker i Ås sentrum. I tillegg 
vil det være mulig å benytte digital app-løsning. Dette skal opplyses på 
parkeringsskilt. 

2. På parkeringsplassen nedenfor rådhuset/kulturhuset innføres avgiftsparkering i 
perioden 07-17 på hverdager og 09-15 på lørdager. Maks tillatte parkeringstid er 
12 timer. 
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3. Ved innføring av avgiftsparkering på parkeringsplassen nedenfor 
rådhuset/kulturhuset legges det til grunn en pris på kr. 15 fra første time. 

4. Ladbare motorvogner skal parkere gratis på plasser med lademuligheter, men det 
skal betales for selve ladingen. Det skal være krav om at ladbar motorvogn må 
være tilkoblet ladestasjonen. Lading begrenses til en makstid på fire timer. 

5. For parkering på plasser reservert for forflytningshemmede kreves det 
parkeringstillatelse. Det er betalingsfritak på kommunale plasser reservert for 
forflytningshemmede, men det vil være en makstid på fire timer. 

6. Det innføres en parkering forbudt-sone i gatene nærmest sentrum og stasjonen, i 
perioden 07-17 på hverdager og 09-15 på lørdager. 

7. Skiltplaner ferdigstilles og legges inn i parkeringsregisteret/oversendes Statens 
vegvesen med søknad om skiltvedtak. 

8. Parkeringssituasjonen for kommunalt ansatte opprettholdes som dagens inntil det 
er behov for endret arealbruk. 

 
 
 

K-74/18 
2. tertialrapport 2018 
 
Formannskapets innstilling 10.10.2018: 
2. tertialrapport 2018 tas til orientering. 
 
Kommunestyrets behandling 24.10.2018: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 
Kommunestyret tar 2. tertialrapport til orientering med følgende bemerkninger: 
1) Kommunestyret ser alvorlig på overskridelsene og utfordringene knyttet til 

barnevernet. 
a) Kommunestyret ber rådmannen legge frem tiltaksplan for å bedre situasjonen 

og holde seg til budsjettrammen innen 31.01.2019. Tiltakene og budsjett skal 
rapporteres på til HHS i hvert møte i 2019. 

b) Kommunestyret ber rådmannen starte samtaler med andre kommuner i 
«Viken» for samarbeid om felles barnevernstjeneste. Rådmannen skal legge 
fram orienteringssak om sonderingene innen 30.4.2019. 

2) Rådmannen bes legge fram sak knyttet til utfordringene i skole, hvilke tiltak som i 
dag finnes, og hvilken effekt disse har. Eventuelle nye tiltak for å bedre 
situasjonen skal synliggjøres, og det skal opprettes målekriterier for å sjekke om 
tiltak virker. Sak legges fram til behandling innen 28.2.2019. 

 
Votering: 
Tertialrapporten ble enstemmig tatt til orientering. 
Hs forslag pkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Hs forslag pkt 1a ble nedstemt 23-10 (7H, 2FrP, 1KrF) 
Hs forslag pkt 1b ble vedtatt 31-2 (1Sp, 1Rødt) 
Hs forslag pkt 2 ble vedtatt 20-13 (2Ap, 4Sp, 2MDG, 2SV, 2V, 1Rødt) 
 
Kommunestyrets vedtak 24.10.2018: 
Kommunestyret tar 2. tertialrapport til orientering med følgende bemerkninger: 
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1) Kommunestyret ser alvorlig på overskridelsene og utfordringene knyttet til 
barnevernet.  
 
Kommunestyret ber rådmannen starte samtaler med andre kommuner i «Viken» 
for samarbeid om felles barnevernstjeneste. Rådmannen skal legge fram 
orienteringssak om sonderingene innen 30.4.2019. 

 
2) Rådmannen bes legge fram sak knyttet til utfordringene i skole, hvilke tiltak som i 

dag finnes, og hvilken effekt disse har. Eventuelle nye tiltak for å bedre 
situasjonen skal synliggjøres, og det skal opprettes målekriterier for å sjekke om 
tiltak virker. Sak legges fram til behandling innen 28.2.2019. 

 
 
 

K-75/18 
Budsjettreguleringer 2. tertial 2018 
 
Formannskapets innstilling 10.10.2018: 
Budsjettreguleringer 2. tertial 2018 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4. 
 
Kommunestyrets behandling 24.10.2018: 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Kommunestyret ber rådmannen komme med konkrete forslag til tiltak for barn i 
familier under fattigdomsgrensa med økonomiske konsekvenser før endelig 
behandling av handlingsprogrammet.  
 
Joachim Espe (Rødt) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Kommunestyret etterspør oppfølging av tidligere vedtak vedrørende revidering av 
regelverk for offentlige anskaffelser jf. tidligere interpellasjon fra Rødt. 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
SVs tilleggsforslag ble vedtatt 29-4 (1Ap, 1Sp, 2FrP) 
Rødt sitt tilleggsforslag ble vedtatt 20-13 (1Ap, 7H, 2Sp, 3FrP) 
 
Kommunestyrets vedtak 24.10.2018: 
Budsjettreguleringer 2. tertial 2018 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4. 
 
Kommunestyret ber rådmannen komme med konkrete forslag til tiltak for barn i 
familier under fattigdomsgrensa med økonomiske konsekvenser før endelig 
behandling av handlingsprogrammet.  
 
Kommunestyret etterspør oppfølging av tidligere vedtak vedrørende revidering av 
regelverk for offentlige anskaffelser jf. tidligere interpellasjon fra Rødt. 
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K-76/18 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i Ås 
kommune 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 
      forvaltningsrevisjon – Internkontroll, datert 12.07.2018, til orientering. 
2. Kommunestyret ber rådmann følge opp anbefalingene i forbindelse med 

fremleggelsen av kommunens årsmelding for 2018. 
 
Kommunestyrets behandling 24.10.2018: 
Kontrollutvalgets leder orienterte. 
 
Votering: Innstilingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 24.10.2018: 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 
      forvaltningsrevisjon – Internkontroll, datert 12.07.2018, til orientering. 
2. Kommunestyret ber rådmann følge opp anbefalingene i forbindelse med 

fremleggelsen av kommunens årsmelding for 2018. 
 
 
 

K-77/18 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og 
unge 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
1. Kommunestyret har behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om psykisk 

helsearbeid for barn og unge i Ås kommune. Kommunestyret ber om at det 
     utarbeides en helhetlig barne- og ungdomsplan som berører alle barn og unge.    
     Den må være sektorovergripende og være forankret i rikspolitiske retningslinjer      
     (plan- og bygningsloven). Kommunestyret ber rådmannen følge opp med    
     følgende tiltak: 
 a) Utarbeide en oversikt over hvilke grupper av barn og unge som er  
     risikoutsatt i forhold til utvikling av psykiske vansker. 
 b) Utarbeide en samlet oversikt over tiltak rettet mot målgruppen. 
 c) Sørge for at tiltak er samordnet og forankret i kommunens ledelse. 
 d) Utarbeide skriftlige avtaler som ramme for de samarbeidsordninger som 
     etableres. 
 e) Vurdere om en mer fleksibel bruk av individuell plan kan praktiseres når 
     dette kan være nyttig for brukeren. 
2. Kommunestyret ber rådmannen melde tilbake til kontrollutvalget om iverksettingen 
    av tiltakene innen seks måneder. 
 
Kommunestyrets behandling 24.10.2018: 
Kontrollutvalgets leder orienterte.  
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Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet følgende forslag: 
Ordlyden i setningen «..rikspolitiske retningslinjer (plan og bygningsloven).» i punkt 1 
endres språklig av ordfører.  
 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet forslag om tillegg i pkt 2: 
og helhetlig barne- og ungdomsplan skal være ferdigstilt innen ett år.  
 
Votering: 
Kontrollutvalgets innstilling med endringsforslaget fra Ap ble enstemmig vedtatt.  
Hs tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 24.10.2018: 
1. Kommunestyret har behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om psykisk 

helsearbeid for barn og unge i Ås kommune. Kommunestyret ber om at det 
     utarbeides en helhetlig barne- og ungdomsplan som berører alle barn og unge.    
     Den må være sektorovergripende og blant annet være forankret i rikspolitiske      
     retningslinjer (plan- og bygningsloven). Kommunestyret ber rådmannen følge opp      
     med følgende tiltak: 
 a) Utarbeide en oversikt over hvilke grupper av barn og unge som er  
     risikoutsatt i forhold til utvikling av psykiske vansker. 
 b) Utarbeide en samlet oversikt over tiltak rettet mot målgruppen. 
 c) Sørge for at tiltak er samordnet og forankret i kommunens ledelse. 
 d) Utarbeide skriftlige avtaler som ramme for de samarbeidsordninger som 
     etableres. 
 e) Vurdere om en mer fleksibel bruk av individuell plan kan praktiseres når 
     dette kan være nyttig for brukeren. 
2. Kommunestyret ber rådmannen melde tilbake til kontrollutvalget om iverksettingen 
    av tiltakene innen seks måneder, og helhetlig barne- og ungdomsplan skal være  
    ferdigstilt innen ett år. 
 
 
 

K-78/18 
Forvaltningsrevisjonsrapport – Investeringer og gjeld i Ås 
kommune 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 

1. Kommunestyret har behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om Investeringer 
og gjeld Ås kommune og ber rådmannen følge opp med følgende tiltak: 

 a. En administrativ prosjektmodell for investeringer bør utarbeides. 
 b. Overordnede prinsipper for valg og prioriteringer av    
     investeringsprosjekter innføres. 
 c. Realistisk ettårig investeringsbudsjett vektlegges. 
 
      2. Kommunestyret ber rådmannen melde tilbake til kontrollutvalget om  
 utarbeidelsen av administrativ prosjektmodell og iverksettingen av øvrige tiltak 
 innen utgangen av første halvår 2019. 
 
Kommunestyrets behandling 24.10.2018: 
Kontrollutvalgets leder orienterte.  
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Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet følgende endringsforslag til innstillingen: 
Pkt.1: Kommunestyret har behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om Investeringer 
 og gjeld Ås kommune og ber rådmannen utarbeide forslag til følgende tiltak 
 som skal til politisk behandling: 
Pkt. 1b:«innføres» endres til «utarbeides» 
 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende endringsforslag til innstillingen: 
Pkt.1a:«bør» endres til «skal»  
 
Votering: 
Aps endringsforslag ble enstemmig vedtatt ved alternativ votering mot innstillingen. 
Hs endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Kontrollutvalgets innstilling ble for øvrig enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 24.10.2018: 
1. Kommunestyret har behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om Investeringer og 

gjeld Ås kommune og ber rådmannen utarbeide forslag til følgende tiltak som skal 
til politisk behandling: 

 
 a. En administrativ prosjektmodell for investeringer skal utarbeides. 
 b. Overordnede prinsipper for valg og prioriteringer av    
     investeringsprosjekter utarbeides. 
 c. Realistisk ettårig investeringsbudsjett vektlegges. 
 
2. Kommunestyret ber rådmannen melde tilbake til kontrollutvalget om  

utarbeidelsen av administrativ prosjektmodell og iverksettingen av øvrige tiltak 
innen utgangen av første halvår 2019. 

 
 
 

K-79/18 
Stemmekretsinndeling i Ås kommune gjeldende fra og med 
kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2019 
 
Formannskapets innstilling 10.10.2018: 
Ås kommune opprettholder dagens stemmekretser. Dette betyr at kommunen deles i 
følgende seks stemmekretser: 

 Åsgård 

 Brønnerud 

 Rustad og Holstad 

 Kroer 

 Nordby 

 Solberg 
 
Kommunestyrets behandling 24.10.2018: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
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Kommunestyrets vedtak 24.10.2018: 
Ås kommune opprettholder dagens stemmekretser. Dette betyr at kommunen deles i 
følgende seks stemmekretser: 

 Åsgård 

 Brønnerud 

 Rustad og Holstad 

 Kroer 

 Nordby 

 Solberg 
 

 
 

K-80/18 
Modulskole Ås stadion - Sluttrapport 
 
Formannskapets innstilling 10.10.2018: 
Sluttrapport for Modulskole Ås stadion godkjennes 
 
Kommunestyrets behandling 24.10.2018: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 24.10.2018: 
Sluttrapport for Modulskole Ås stadion godkjennes 
 
 
 

K-81/18 
Uttreden av kommunale verv - Jon Fartein Lygre Hoel (MDG) - 
nyvalg 
 
Formannskapets innstilling 10.10.2018: 
Jon Fartein Lygre Hoel (MDG) har trådt ut av sine kommunale verv som følge av 
registrert utflytting fra kommunen. 
 
1. Som nytt varamedlem på plass nr. 2 i Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) 

velges:………… 
 
2. Som nytt varamedlem på plass nr. 4 i Plan- og byggekomite (PBK) 

velges:…………… 
 

3. Som nytt medlem av Skatteutvalget velges: ………… 
 

Konsekvenser for kommunestyret: 
Det foretas nytt valgoppgjør for Miljøpartiet De Grønne (MDG) i kommunestyret slik: 
Katrine Emhjellen Kalleklev blir nytt varamedlem på plass nr. 6 etter opprykk. 
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Kommunestyrets behandling 24.10.2018: 
Erik Wegge Berge (MDG) fremmet følgende forslag:  
 
2. vara i HTM: Ragnar Joakim Nese 
4. vara i Plan- og byggekomité: Erik Wegge Bergvik 
Fast medlem i Skatteutvalg: Bianca Wathne Gelink 
Personlig varamedlem i skatteutvalg: Erik Wegge Bergvik 
 
Votering: MDGs forslag ble enstemmig vedtatt.   
 
Kommunestyrets vedtak 24.10.2018: 
Jon Fartein Lygre Hoel (MDG) har trådt ut av sine kommunale verv som følge av 
registrert utflytting fra kommunen. 
 
1. Som nytt varamedlem på plass nr. 2 i Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) 

velges Ragnar Joakim Nese. 
 
2. Som nytt varamedlem på plass nr. 4 i Plan- og byggekomite (PBK) velges Erik 

Wegge Bergvik. 
 

3. Som nytt medlem av Skatteutvalget velges Bianca Wathne Gelink. 
 

4. Som nytt personlig varamedlem i skatteutvalget velges Erik Wegge Bergvik. 
 

Konsekvenser for kommunestyret: 
Det foretas nytt valgoppgjør for Miljøpartiet De Grønne (MDG) i kommunestyret slik: 
Katrine Emhjellen Kalleklev blir nytt varamedlem på plass nr. 6 etter opprykk. 
 
 
 

K-82/18 
Ny administrativ organisering, stillingsbeskrivelser 
 
Saken ble lagt fram som referatsak uten innstilling.  
 
Kommunestyrets behandling 24.10.2018: 
Ordfører fremmet forslag om å endre ordlyden i kommunestyrets vedtak den 
12.09.2018 i sak 58/18 punkt 5b til: Alle de ledige stillingene skal lyses ut internt og 
eksternt. 
 
Votering: Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 24.10.2018: 
Punkt 5b i kommunestyrets vedtak 12.09.2018 sak 58/18 endres til: 
Alle de ledige stillingene lyses ut internt og eksternt.  
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