
 

 

  

  

 

21/04156 

 

MØTEPROTOKOLL 

Kommunestyret  
 
Møtetid: 26.10.2022 kl. 17.00 – 21.05 
Sted: Ås kulturhus, store sal 

  
  

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 32 av 33. 
  

Møtende medlemmer:  
Ola Nordal (Ap), Emilie Efe Åm (Ap), Edvin Søvik* (Ap), Anne Odenmarck (Ap), 
Else Jorunn Vestby (Ap), Bengt Nøst-Klemmetsen (H), Hilde Kristin Marås 

(Uavh), Zara 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), Martin Løken (MDG), Tor Malnes 
Grobstok (MDG), Gro Haug (FrP), Anne Whyte (FrP), Kristine Lien Skog (SV), 
Knut Merox Iversen (SV), Tuva Todnem Lund (SV), Alexander Nilsson (R), Paul 

Bolus Johansen (KrF) 
 

Møtende varamedlemmer: 
Martin Østtveit-Moe (Ap), Hans Jacob Skarpeid (Ap), Mirza Andjelic (Ap), Anders 
Often (MDG), Selma Sollihagen (MDG), Ulrik Barfelt (FrP), Jorunn Nakken*(V) 

Per Kristian Rørstad (V)  
 

Forfall:  
Ina Libak (Ap), Gro Lundgård (Ap), Jørgen Holck Johannessen (Ap), Sølvi Buran 
(Ap), Ulrika Jansson (MDG), Eva Helene Nagelhus (MDG), Kjetil Barfelt (FrP), 

Maria-Therese Jensen (V), Olav Fjeld Kraugerud (V) 
 

Fra administrasjonene møtte: 
Kommunedirektør Tom-Arne Tørfoss, rådgiver Lene H. Lilleheier møtesekretær, 
Kommunalsjef Tove Kreppen-Jørgensen kommunalsjef Per Korsvik. 

   
Diverse merknader: 

*Jorunn Nakken (V) tiltrådte møtet kl. 1725 før behandling av sak 87/22. Edvin 
Søvik tiltrådte møtet kl. 18.55 før votering i sak 90/22 
 

Møteprotokoll godkjent 28.10.2022 
 

 
Ola Nordal 
ordfører 

Martin Løken 
varaordfører 
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Saksliste 

 Side 

Interpellasjon 

Spørsmål fra medlemmene 

Saker til behandling 

87/22 21/03366-8 Utredning av innføring av Aktivitetskort i Ås 
kommune 

4 

88/22 22/02899-1 Landbruks- og viltforvaltningssaker - Saker som 

skal til politisk behandling 

4 

89/22 22/01634-1 Ås kommunes VA-norm 6 

90/22 21/02380-7 Ny sak om Forskrift om adgang til jakt og fangst 
av bever og Forvaltningsmål for bever, Ås 
kommune, etter høring. 

7 

91/22 20/02761-6 Årsrapportering Startlån 2021 og oppdatering av 
retningslinjer for behandling av søknad om 

startlån 

8 

92/22 22/02467-1 Politisk møteplan 2023 10 

93/22 19/03077-59 Politisk reglement - kap. 4 Kontrollutvalget 13 

94/22 22/02941-1 2. tertial rapport 2022 Ås kommune 14 

95/22 22/02943-1 2. tertial 2022 Ås kommune budsjettreguleringer 15 

96/22 22/00487-5 Samarbeidsavtale for håndtering av mindre 
tilfeller av akutt  

forurensning / IUA 

16 

97/22 16/00217-9 Solfallsveien spesialboliger. Revidert sluttrapport 16 

98/22 22/00126-12 Orientering om uttalelse fra Statens vegvesen ifm 

interpellasjon fra Kommunestyret 9. februar 2022 
vedrørende nye E18 Retvet-Vinterbro 

17 

99/22 22/02759-6 Valgbarhet og søknad om midlertidig fritak - 
Maria-Therese Jensen (V) 

17 

100/22 22/02454-2 Uttreden av kommunale verv - Peter Boström 

(SV) - nyvalg 

18 

101/22 20/03058-18 Gnr 113 bnr 88 - Askehaugveien 58 - Salg - 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 første 
ledd 

19 
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Spørretime 

 

Interpellasjon 
 
Interpellasjon fra Gisle Bjørneby (Sp) - Forskrift om skoleskyss 
 

Forslag til vedtak: 
Kommunestyret bestiller sak om oppdatering av forskrift om skoleskyss inkludert 

nye vurderinger av trafikkfarlige veistrekninger i Ås kommune.  
 
Kommunestyrets behandling: 

Ordførers svar vedlegges protokollen, jf. 22/00050-21. 
Ordfører foreslo følgende tillegg:  

Saken legges fram før sommeren 2023. 
 
Sverre Strand Teigen (H) fremmet følgende forslag: 

Saken legges fram for hovedutvalg for oppvekst og kultur.  
 

Votering: (30 voterende) 
Bjørneby sitt forslag med ordførers og Hs tillegg ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 26.10.2022: 
Kommunestyret bestiller sak til hovedutvalg for oppvekst og kultur om 

oppdatering av forskrift om skoleskyss inkludert nye vurderinger av trafikkfarlige 
veistrekninger i Ås kommune. Saken legges fram før sommeren 2023. 

 
 

Spørsmål fra medlemmene  
 

Spørsmål fra Knut Merox Iversen (SV) om psykisk helse for barn og unge i Ås 
kommune og ordførers svar i kommunestyrets møte 26.10.2022 vedlegges 
protokollen, jf. 22/00050-20.  

 
  



Ås kommune 

  
Kommunestyret  26.10.2022 Side 4 av 19 

  

Saker til behandling  

K-87/22 
Utredning av innføring av Aktivitetskort i Ås kommune 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 28.09.2022: 

1.  Ås kommune innfører ikke aktivitetskort fra ekstern aktør i 2023. 
2. I arbeidet med tidlig innsats og gjennom samhandlingsmodellen BTI, skal 

kommunen også vurdere behov tiltak som bidrar til at utsatte barn og unge 

deltar i fritidsaktiviteter. Det settes av 100 000 kr. fra tilskuddsmidler som 
BUFDIR har bevilget kommunen for 2023 og 2024 til Fritidskassen. 

3. Ordningen evalueres innen 30.11.2024. 
 
Kommunestyrets behandling 26.10.2022: 

Zara Berg (H) fremmet følgende forslag:  
1. Ås kommune innfører opplevelseskortet ved kjøp fra en ekstern 

leverandør og tiltaket innføres fra 01.01.23. 
2. Ordningen evalueres innen 30.11.2024 
3. Tiltaket innarbeides i handlingsprogram 2023/2024 

 
Tuva Todnem Lund (SV) fremmet følgende forslag:  

1. I arbeidet med tidlig innsats og gjennom samhandlingsmodellen BTI, 
skal kommunen gjennomføre tiltak som bidrar til at utsatte barn og 

unge deltar i fritidsaktiviteter. 
2. Det settes av 150 000 kr. fra tilskuddsmidler til fritidskort som BUFDIR 

har bevilget kommunen for 2023 og 2024 til Fritidskassen. 

 
Votering: (31 voterende) 

 Hovedutvalgets innstilling: 
 pkt 1 ble vedtatt 23-8 (5H, 3FrP) ved alternativ votering mot Hs forslag 

pkt. 1. Hs forslag 2 og 3 bortfalt som følge av vedtaket. 

 pkt 2 ble nedstemt 26-5 (3Sp-Michelsen, Kvarme, Bjørneby, 2V). 
 SVs forslag: 

 pkt 1 ble vedtatt 17-14 (5H, 4Sp, 3FrP, 2V). 
 pkt 2 ble vedtatt 16-15 (5H, 1Uavh, 4Sp, 3FrP, 2V). 

 Hovedutvalgets innstilling pkt 3 ble vedtatt 19-12 (5H, 4Sp, 3FrP).  

 
Kommunestyrets vedtak 26.10.2022: 

1.  Ås kommune innfører ikke aktivitetskort fra ekstern aktør i 2023. 
2. I arbeidet med tidlig innsats og gjennom samhandlingsmodellen BTI, skal 

kommunen gjennomføre tiltak som bidrar til at utsatte barn og unge deltar i 

fritidsaktiviteter.  
3. Det settes av 150 000 kr. fra tilskuddsmidler til fritidskort som BUFDIR har 

bevilget kommunen for 2023 og 2024 til Fritidskassen. 
4. Ordningen evalueres innen 30.11.2024. 
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K-88/22 
Landbruks- og viltforvaltningssaker - Saker som skal til 
politisk behandling 
 

Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 27.09.2022: 
1. Kommunedirektørens myndighet omfatter landbruks- og 

viltforvaltningssaker som avgjøres på bakgrunn av lover, forskrifter, 

reglementer, retningslinjer og andre politiske vedtak og hvor viktige 
skjønnsmessige sider ved avgjørelsen anses klarlagt. 

 
2. Kommunedirektøren skal legge fram alle landbruks- og 

viltforvaltningssaker som er av prinsipiell karakter, det vil si saker som 

kommer inn på politiske eller skjønnsmessige vurderinger eller 
prioriteringer som ikke er avklart, for politisk behandling.  

 
3. Ås kommune bruker landbrukskontoret som faginstans i alle saker som 

berører landbruksinteresser, inkludert jordvernsaker, og viltforvaltning. 

Det er spesifisert i samarbeidsavtalen om Follo landbrukskontor at bidrag 
til kommunal planlegging inngår i oppgavene til landbrukskontoret. Det er 

derfor ikke behov for å presisere dette i politisk reglement. 
 
Kommunestyrets behandling 26.10.2022: 

Kristine Lien Skog (SV) fremmet fellesforslag fra Ap, MDG, SV, V, R og KrF: 

Saken sendes tilbake, kommunedirektøren bes synliggjøre om det 

foreligger et prinsipielt lokalpolitisk skjønnsrom knyttet til følgende 
saksområder, som grunnlag for et fornyet politisk engasjement i lokal 

viltforvaltning og landbrukspolitikk: 
 Forvaltningsstrategier for vilt. 
 Nydyrking. 

 Etablering av skogsbilveier. 
 Deling og omdisponering etter jordlova. 

 Massehåndtering og jordplanering. 
 Gjødselhåndtering. 
 Strategi/plan for regionale og lokale miljøprogram. 

 Kulturlandskapsmidler. 
 Fastsetting og oppfølging av vegetasjonssoner langs vassdrag. 

Bengt Nøst-Klemmetsen fremmet tilleggsforslag fra H og FrP: 

Kommunedirektøren tar kontakt med de andre kommunene i 
vertskommunesamarbeidet for å kartlegge deres behov for synliggjøring 
av skjønnrommet det her bes om sak på. 

 
Votering: (31 voterende) 

 SVs fellesforslag ble vedtatt 18-13 (5H, 1Uavh, 4Sp, 3FrP) ved alternativ 
votering mot hovedutvalgets innstilling.  

 H og FrPs tilleggsforslag ble vedtatt 28-3 (1Ap-Odenmarck, 2SV-Skog, 

Lund) 
 

Kommunestyrets vedtak 26.10.2022: 
1. Saken sendes tilbake, kommunedirektøren bes synliggjøre om det 

foreligger et prinsipielt lokalpolitisk skjønnsrom knyttet til følgende 
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saksområder, som grunnlag for et fornyet politisk engasjement i lokal 
viltforvaltning og landbrukspolitikk: 

 Forvaltningsstrategier for vilt. 
 Nydyrking. 
 Etablering av skogsbilveier. 

 Deling og omdisponering etter jordlova. 
 Massehåndtering og jordplanering. 

 Gjødselhåndtering. 
 Strategi/plan for regionale og lokale miljøprogram. 
 Kulturlandskapsmidler. 

 Fastsetting og oppfølging av vegetasjonssoner langs vassdrag. 

2. Kommunedirektøren tar kontakt med de andre kommunene i 
vertskommunesamarbeidet for å kartlegge deres behov for synliggjøring 

av skjønnrommet det her bes om sak på. 
 

 
 
 

K-89/22 
Ås kommunes VA-norm 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 28.09.2022: 
VA-normen for Ås kommune legges ut på høring til berørte offentlige og private 

parter. 
 
Kommunestyrets behandling 26.10.2022: 

Ordfører forslo å utsette saken i påvente av høring og ny behandling i 
hovedutvalget. 

 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.  
 

Kommunestyrets vedtak 26.10.2022: 
Saken utsettes i påvente av høring og ny behandling i hovedutvalget. 
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K-90/22 
Ny sak om Forskrift om adgang til jakt og fangst av 
bever og Forvaltningsmål for bever, Ås kommune, etter 
høring. 
 
Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 08.06.2022: 

1. Forslag til forvaltningsmål for bever, datert 2.05.2022 vedtas. 
2. Forslag til forskrift om adgang til jakt og fangst av bever, datert 

    2.05.2022 vedtas. 
 
Kommunestyrets behandling 26.10.2022: 

Martin Løken (MDG) fremmet fellesforslag fra MDG og SV: 
1. Forslag til forvaltningsmål og forskrift om adgang til jakt og fangst av 

bever vedtas ikke.  
2. Det bør gjennomføres jevnlig kartlegging av beverbestanden i 

kommunen i samarbeid med nabokommuner. Første kartlegging utføres 

innen utgangen av år 2024. 
 

Bengt Nøst-Klemmetsen (H) foreslo tillegg til innstillingens pkt 2 etter «vedtas»: 
 … med følgende endringer: Jakttiden settes lik nasjonal bestemmelse 

(01.10 - 30.04) 
 
Votering: (32 voterende) 

 MDG og SVs forslag: 
 pkt 1 ble vedtatt 17-15 (5H, 1Uavh, 4Sp, 3FrP, 2V) ved alternativ 

votering mot hovedutvalgets innstilling pkt 1 og 2. Hs forslag falt som 

følge av vedtaket. 
 pkt 2 ble vedtatt 18-14 (5H, 1Uavh, 4Sp, 3FrP, 1V-Rørstad). 

 
Kommunestyrets vedtak 26.10.2022: 
1. Forslag til forvaltningsmål og forskrift om adgang til jakt og fangst av bever 

vedtas ikke.  
2. Det bør gjennomføres jevnlig kartlegging av beverbestanden i 

kommunen i samarbeid med nabokommuner. Første kartlegging utføres innen 
utgangen av år 2024. 
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K-91/22 
Årsrapportering Startlån 2021 og oppdatering av 
retningslinjer for behandling av søknad om startlån 
 

Formannskapets innstilling 08.06.2022: 
1. Redegjørelse for boligkontorets arbeid med startlån og status for startlån 

2021 tas til orientering. 

 
2. I «Retningslinjer for behandling av søknad om startlån» vedtatt av 

Formannskapet 02.04.2003-sak 25, sist endret ved K - sak 10.12.2020,  
gjøres følgende endringer: 

 

Punkt 2 Hvem kan få lån 
 

Nytt første avsnitt i punkt 2: 
 

Vilkår for å få startlån i Ås kommune: 

 Søkeren må som utgangspunkt ha folkeregistrert bostedsadresse i Ås 

kommune på søknadstidspunktet. Unntak kan gis dersom søkeren har en 

sterk tilknytning til kommunen. 

 Boligen som kjøpes må ligge i Ås kommune. 

 Søkeren må som hovedregel ha permanent oppholdstillatelse eller varig 

oppholdsrett i Norge.  

Endring i nåværende første setning i punkt 2: 

Utover spesielle vilkår definert i denne retningslinjen vil søknader om startlån 

og tilskudd behandles i henhold til enhver tids gjeldende forskrift om lån fra 

Husbanken, i tillegg til retningslinjer og veiledere fra Husbanken. 

Punkt 6 Rente- og avdragsvilkår 

Punkt 2 om flytende og fast rente endres til: 

 Flytende rente eller fast rente med bindingstid på 3, 5 ,10 eller 20 år. 
 

Punkt 8 Vedtak om enkeltlån 
Siste setning endres til: 

 
Startlån kan innvilges som forhåndstilsagn gjeldende for inntil 3 måneder, 
med mulighet for 3 måneders forlengelse. 

 
Punkt 10 Utbetaling av lånet 

«Lindorff» fjernes fra teksten 

Teksten endres til: 

Kommunens låneforvalter er ansvarlig for utbetaling og forvaltning av lånet. 

Utbetaling av lånebeløp fra kommunen til låneforvalter for videre forvaltning 

skjer i henhold til avtale etter at sikkerhet er etablert. 
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3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å endre retningslinjene i samsvar med 
overstående. 

 
4. Ås kommune tar kontakt med Husbanken med sikte på å utvide ordningen og 

lånebeløpet, og dermed øke antall utlån. 

 
5. Kommunedirektøren kommer tilbake til Kommunestyret høsten 2022 med en 

egen sak på retningslinjer for startlån, med mulighet for en utvidelse av 
startlånordningen. 

 

Kommunestyrets behandling 26.10.2022: 
Sverre Strand Teigen (H) fremmet følgende endringsforslag første avsnitt pkt 2:  

Vilkår for å få startlån i Ås kommune: 
 Søkeren må som utgangspunkt ha folkeregistrert bostedsadresse i Ås 

kommune på søknadstidspunktet. Unntak kan gis dersom søkeren har 
en sterk tilknytning til kommunen. 

 Boligen som kjøpes må ligge i Ås kommune. (Ingen endring) 

 Søkeren må som hovedregel være norsk statsborger, ha 

permanent oppholdstillatelse, eller varig oppholdsrett i Norge.  

Knut Merox Iversen (SV) fremmet forslag om å endre siste setning i pkt 8 til: 

… 6 måneders forlengelse.  
 
Votering: 

 Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 SVs endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 Hs endringsforslag ble nedstemt 24-8 (5H, 3FrP). 
 
Kommunestyrets vedtak 26.10.2022: 

1. Redegjørelse for boligkontorets arbeid med startlån og status for startlån 
2021 tas til orientering. 

 
2. I «Retningslinjer for behandling av søknad om startlån» vedtatt av 

Formannskapet 02.04.2003-sak 25, sist endret ved K - sak 10.12.2020,  

gjøres følgende endringer: 
 

Punkt 2 Hvem kan få lån 
 
Nytt første avsnitt i punkt 2: 

 
Vilkår for å få startlån i Ås kommune: 

 Søkeren må som utgangspunkt ha folkeregistrert bostedsadresse i Ås 

kommune på søknadstidspunktet. Unntak kan gis dersom søkeren har en 

sterk tilknytning til kommunen. 

 Boligen som kjøpes må ligge i Ås kommune. 

 Søkeren må som hovedregel ha permanent oppholdstillatelse eller varig 

oppholdsrett i Norge.  
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Endring i nåværende første setning i punkt 2: 

Utover spesielle vilkår definert i denne retningslinjen vil søknader om startlån og 

tilskudd behandles i henhold til enhver tids gjeldende forskrift om lån fra 

Husbanken, i tillegg til retningslinjer og veiledere fra Husbanken. 

Punkt 6 Rente- og avdragsvilkår 

Punkt 2 om flytende og fast rente endres til: 

 Flytende rente eller fast rente med bindingstid på 3, 5 ,10 eller 20 år. 
 

Punkt 8 Vedtak om enkeltlån 
Siste setning endres til: 
 

Startlån kan innvilges som forhåndstilsagn gjeldende for inntil 3 måneder, med 
mulighet for 6 måneders forlengelse. 

 
Punkt 10 Utbetaling av lånet 

«Lindorff» fjernes fra teksten 

Teksten endres til: 

Kommunens låneforvalter er ansvarlig for utbetaling og forvaltning av lånet. 

Utbetaling av lånebeløp fra kommunen til låneforvalter for videre forvaltning 

skjer i henhold til avtale etter at sikkerhet er etablert. 

 

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å endre retningslinjene i samsvar med 
overstående. 
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K-92/22 
Politisk møteplan 2023 
 

Formannskapets innstilling 31.08.2022: 
1. Politisk møteplan for formannskap, kommunestyre, råd og utvalg vedtas i 

henhold til vedlagt møtekalender alternativ A, men med forbehold om at 
enkelte møter holdes som et prøveprosjekt på dagtid.  

2. Møtene i råd, utvalg, formannskap og kommunestyre holdes som følger, men 

med forbehold om at enkelte møter holdes som et prøveprosjekt på dagtid: 

 
3.  Utvalgene og rådene kan ved behov selv vedta justeringer innenfor den 

 vedtatte møtestrukturen. Øvrige justeringer følges opp av formannskapet.
  

Kommunestyrets behandling 26.10.2022: 
Ordfører fremmet følgende forslag: 

På bakgrunn av behandlingen i formannskapet foreslår ordfører at 

følgende møter avholdes på dagtid: Formannskapet 15/3, 14/6, 30/8 og 
15/11. Kommunestyret 29/3, 21/6*, 20/9 og 13/12*. *Møtet holdes fra 

før normalt på dagtid. 
 
Anne Whyte (FrP) fremmet følgende forslag: 

Kommunestyret ber om at det gjennomføres en arbeidsmiljøundersøkelse 
blant politikerne i første kvartal 2023. 

 
 
 

Ungdomsråd (UR) 

 

Kl. 15.30 Ås rådhus  

Eldreråd (ER) 

 

Kl. 15.30 Lille sal 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse (FR) 

 

Kl. 17.30 Lille sal 

Hovedutvalg for næring og miljø (HNM) 

 

Kl. 18.00 Store salong 

Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) 

 

Kl. 18.30 Store sal 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 

 

Kl. 18.30 Store salong 

Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) 

 

Kl. 18.00 Lille sal 

Utvalg for kommunale byggeprosjekter (UKB)  
 

Kl. 16.30 Moerveien 10  

Administrasjonsutvalg (ADM) 
 

Kl. 16.30 Lille sal 

Valgstyre (V) 
 

Kl. 18.00 Lille sal 

Formannskap (F) 
 

Kl. 18.00 Lille sal 

Kommunestyre Kl. 18.00 Store sal 
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Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 
Ordningen med enkelte møter på dagtid innføres som prøveordning ved 

oppstart for nytt kommunestyre høsten 2023. 
 
Hilde Kristin Marås (Uavh) fremmet følgende forslag: 

Sak om møtegodtgjørelser tas opp til ny behandling i Formannskapet for å 
se nærmere på kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med 

at møter skal holdes på dagtid for bl.a. å vurdere kompensasjonens lengde 
da et møte på 4 timer kan resultere i tapt arbeidsfortjeneste for en hel 
dag. 

 
Møter som holdes på dagtid, og ikke er heldagsmøter, skal starte kl 0800 

og ha en forutsigbar sluttid for at man skal ha forutsigbarhet for når man 
kan være tilstede hos arbeidsgiver 

 
Zara Berg (H) fremmet følgende forslag: 

Politisk møteplan for formannskap, kommunestyre, råd og utvalg vedtas i 

henhold til vedlagt møtekalender alternativ B. 
 

Votering: 
 Formannskapets innstilling: 

 pkt 1 til og med « ..alternativ A,»  ble vedtatt 27-5 (H). Hs forslag 

falt som følge av vedtaket. 
 pkt 1 siste leddsetning, ble vedtatt 18-14 (5H, 1Uavh, 4Sp, 3FrP, 

1KrF).  
 pkt 2 til og med «..som følger,» ble enstemmig vedtatt.  
 pkt 2 siste leddsetning ble vedtatt 18-14 (5H, 1Uavh, 4Sp, 3FrP, 

1KrF). 
 pkt 3 ble enstemmig vedtatt.  

 SVs forslag ble nedstemt 19-13 (3H, 1Uavh, 4Sp, 3SV, 1R, 1KrF).  
 Ordførers forslag ble nedstemt 17-15 (8Ap, 4MDG, 3SV). 
 Marås sitt forslag: 

 første del ble vedtatt 30-2 (MDG-Løken, Grobstok). 
 andre del ble vedtatt 31-1 (V-Nakken). 

 FrPs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 26.10.2022: 

1. Politisk møteplan for formannskap, kommunestyre, råd og utvalg vedtas i 
henhold til vedlagt møtekalender alternativ A, men med forbehold om at 

enkelte møter holdes som et prøveprosjekt på dagtid.  
 
2. Møtene i råd, utvalg, formannskap og kommunestyre holdes som følger, men 

med forbehold om at enkelte møter holdes som et prøveprosjekt på dagtid: 

Ungdomsråd (UR) 

 

Kl. 15.30 Ås rådhus  

Eldreråd (ER) 

 

Kl. 15.30 Lille sal 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse (FR) 

 

Kl. 17.30 Lille sal 

Hovedutvalg for næring og miljø (HNM) 

 

Kl. 18.00 Store salong 
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3.  Utvalgene og rådene kan ved behov selv vedta justeringer innenfor den   

     vedtatte møtestrukturen. Øvrige justeringer følges opp av formannskapet. 
 
4.  Sak om møtegodtgjørelser tas opp til ny behandling i Formannskapet for å se 

 nærmere på kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med at 
 møter skal holdes på dagtid for bl.a. å vurdere kompensasjonens lengde da et 

 møte på 4 timer kan resultere i tapt arbeidsfortjeneste for en hel dag. 
 

 Møter som holdes på dagtid, og ikke er heldagsmøter, skal starte kl 0800 og 

 ha en forutsigbar sluttid for at man skal ha forutsigbarhet for når man kan   
 være tilstede hos arbeidsgiver.  

 
5. Kommunestyret ber om at det gjennomføres en arbeidsmiljøundersøkelse 

blant politikerne i første kvartal 2023. 

 
 

 
 

 

  

Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) 
 

Kl. 18.30 Store sal 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 
 

Kl. 18.30 Store salong 

Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) 
 

Kl. 18.00 Lille sal 

Utvalg for kommunale byggeprosjekter (UKB)  
 

Kl. 16.30 Moerveien 10  

Administrasjonsutvalg (ADM) 
 

Kl. 16.30 Lille sal 

Valgstyre (V) 
 

Kl. 18.00 Lille sal 

Formannskap (F) 
 

Kl. 18.00 Lille sal 

Kommunestyre Kl. 18.00 Store sal 
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K-93/22 
Politisk reglement - kap. 4 Kontrollutvalget 
 

Formannskapets innstilling 08.06.2022: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 

 
Kommunestyrets behandling 26.10.2022: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 26.10.2022: 

Politisk reglement for kontrollutvalget endres til følgende: 
 
Utvalgets ansvarsområde 

Kontrollutvalget er opprettet for å ivareta oppgaver, ansvar og myndighet etter 
koml. kapittel 23. Se også og forskrift 17.06.2019 nr. 904 om kontrollutvalg og 

revisjon. 
 
Utvalgets generelle myndighet 

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid og innstiller til 
kommunestyret. I saker som skal oversendes til kommunestyret, skal 

kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler 
saken.   

 
Kontrollutvalgets sammensetning: 
Kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer. Kommunestyret velger selv leder, 

nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer. Lederen kan ikke være 
medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. Minst ett 

medlem skal velges blant kommunestyrets medlemmer.  
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K-94/22 
2. tertial rapport 2022 Ås kommune 
 

Formannskapets innstilling 12.10.2022: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak.  

 
Kommunestyrets behandling 26.10.2022: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 
Kommunestyrets vedtak 26.10.2022: 

1. 2. tertialrapport 2022 tas til orientering. 
 
2. Arbeidet med revidering av kommunens anskaffelsesstrategi må påbegynnes, 

og utkast til revidert anskaffelsesstrategi skal legges frem våren 2023. 
 

3. Rapportering på vedtatte klima-indikatorer skal skje tertialmessig der det  
  er praktisk mulig, og tallene skal være oppdatert. 
 

 
 

 
 

K-95/22 
2. tertial 2022 Ås kommune budsjettreguleringer 
 

Formannskapets innstilling 12.10.2022: 
1. Budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1, 2 og 3. 
 

2. Det vurderes avsetning av 500 000 kroner for å håndtere de økte 
utfordringene med psykisk helse for barn og unge.  

Kommunedirektøren bes redegjøre for hvordan disse midlene kan benyttes 
innen kommunestyremøte. 
Pengene hentes fra kommunens disposisjonsfond.  

 
Kommunestyrets behandling 26.10.2022: 

Kristine Lien Skog (SV) fremmet fellesforslag fra alle partier i kommunestyret: 
1. Det avsettes 500 000 kroner for å håndtere de økte utfordringene 

med psykisk helse og skolevegring for barn og unge. Utfordringene 

ved Nordbytun ungdomsskole bes spesielt hensyntas. Pengene 
hentes fra kommunens disposisjonsfond. 

2. Midlene fordeles på følgende aktiviteter: 
a.  Det bevilges 400 000 kr til kompetansehevende og   
     miljøterapeutiske tiltak i skoler som har utfordringer med      

     læringsmiljøet. 
 b.  Det bevilges inntil 100 000 kroner ekstra midler til  

      ungdomshusene slik at de kan øke aktivitetstilbudene sine i    
              november og desember, samt målrette særskilte tiltak mot  
      enkeltgrupper. 

3.  Ubrukte midler avsettes som et engangsbeløp for 2023 og 
øremerkes tiltak som fremmer barn- og unges psykiske helse. 
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Votering: 
 Formannskapets innstilling pkt 1 ble enstemmig vedtatt. 

 Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstiling pkt. 2. 
falt som følge av vedtaket. 

 

Kommunestyrets vedtak 26.10.2022: 
1. Budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1, 2 og 3. 

 
2.  Det avsettes 500 000 kroner for å håndtere de økte utfordringene med 
     psykisk helse og skolevegring for barn og unge. Utfordringene ved Nordbytun     

     ungdomsskole bes spesielt hensyntas. Pengene hentes fra kommunens  
     disposisjonsfond. 

 
3. Midlene fordeles på følgende aktiviteter: 

a.  Det bevilges 400 000 kr til kompetansehevende og   
              miljøterapeutiske tiltak i skoler som har utfordringer med      
              læringsmiljøet. 

 b.  Det bevilges inntil 100 000 kroner ekstra midler til  
              ungdomshusene slik at de kan øke aktivitetstilbudene sine i    

     november og desember, samt målrette særskilte tiltak mot  
      enkeltgrupper.  
 

4.  Ubrukte midler avsettes som et engangsbeløp for 2023 og øremerkes tiltak     
     som fremmer barn- og unges psykiske helse. 

 
 
 

 
K-96/22 
Samarbeidsavtale for håndtering av mindre tilfeller av 
akutt forurensning / IUA 
 
Formannskapets innstilling 12.10.2022: 

Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 

Kommunestyrets behandling 26.10.2022: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Kommunestyrets vedtak 26.10.2022: 
Kommunestyret vedtar samarbeidsavtale mellom Asker, Bærum, Enebakk, 

Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby og Ås om deltakelse i Kommunalt 
oppgavefellesskap om beredskap mot akutt forurensning i Indre Oslofjord i 
samsvar med kommuneloven §19-4. 
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K-97/22 
Solfallsveien spesialboliger. Revidert sluttrapport 
 

Formannskapets innstilling 12.10.2022: 
Revidert sluttrapport for Solfallsveien spesialboliger godkjennes. 

 
Kommunestyrets behandling 26.10.2022: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 26.10.2022: 

Revidert sluttrapport for Solfallsveien spesialboliger godkjennes. 
 
 

 
 

K-98/22 
Orientering om uttalelse fra Statens vegvesen ifm 
interpellasjon fra Kommunestyret 9. februar 2022 
vedrørende nye E18 Retvet-Vinterbro 
 
Kommunedirektørens innstilling  

Saken tas til orientering. 
 
Kommunestyrets behandling 26.10.2022: 

Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 26.10.2022: 
Saken tas til orientering. 
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K-99/22 
Valgbarhet og søknad om midlertidig fritak - Maria-
Therese Jensen (V) 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 

Kommunestyrets behandling 26.10.2022: 
Votering: kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 26.10.2022: 
1. Stillingen som daglig leder ved Ås frivillighetssentral omfattes ikke av 

reglene om utelukkelse fra valg til folkevalgte organer. Maria-Therese 
Jensen (V) kan inneha politiske verv samtidig som hun er daglig leder. 

 
2.  Maria-Therese Jensen (V) innvilges midlertidig fritak fra sine verv som 

medlem av kommunestyret, formannskapet og valgstyret, samt 

varamedlem i administrasjonsutvalget fram til og med 31.12.2022.  
 

3. Kommunestyret velger ikke settemedlem for Maria-Therese Jensen (V), 
varamedlemmer innkalles i nummerrekkefølge. 

 

 
 

 

K-100/22 
Uttreden av kommunale verv - Peter Boström (SV) - 
nyvalg 
 

Formannskapets innstilling 12.10.2022: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak.  

 
Kommunestyrets behandling 26.10.2022: 

Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 26.10.2022: 

Peter Boström har trådt ut av sine kommunale verv som følge av flytting fra 
kommunen. Det foretas nyvalg på samarbeidslisten for Ap, Sp, MDG, SV, V, R og 

KrF slik:  
 
 Som nytt medlem av utvalg for kommunale byggeprosjekter på plass nr. 4 

velges: Jonas Ådnøy Holmqvist (SV). 
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K-101/22 
Gnr 113 bnr 88 - Askehaugveien 58 - Salg 
 
Formannskapets innstilling 09.03.2022: 

Arealet regulert til bolig og del av areal regulert bebygd med garasje på gnr 113 
bnr 58, totalt ca 1 000 m2, fradeles og legges ut for salg i det åpne markedet. 
 

Kommunestyrets behandling 26.10.2022: 
Kommunestyret besluttet enstemmig at saken behandles i åpent møte. 

 
Gro Haug (FrP) fremmet følgende forslag: 

Kjøper må forplikte seg til at rehabilitering skal være fullført innen 24 

måneder etter overtakelse.  
 

Sverre Strand Teigen (H) fremmet følgende forslag:  
Før salg gjennomføres skal foreligge en oppdatert tilstandsrapport.  

 

Martin Løken (MDG) fremmet følgende forslag: 
Det skal opprettholdes en sti eller et smett for fri ferdsel langs/over 

eiendommen. 
 

Votering: 
 Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 FrPs forslag ble nedstemt 20-12 (4MDG, 3FrP, 2SV-Skog, Iversen, 2V, 1R).  

 MDGs forslag ble vedtatt med ordførers dobbeltstemme 17-16 (3Ap, 4H-Berg, 
Ekhaugen, Nordby, Teigen, 1Uavh, 4Sp, 3FrP, 1R). 

 Hs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Kommunestyrets vedtak 26.10.2022: 
Arealet regulert til bolig og del av areal regulert bebygd med garasje på gnr 113 

bnr 58, totalt ca 1 000 m2, fradeles og legges ut for salg i det åpne markedet. 
 
Det skal opprettholdes en sti eller et smett for fri ferdsel langs/over 

eiendommen. 
 

Før salg gjennomføres skal foreligge en oppdatert tilstandsrapport.  
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