
 

 

Ås kommune  

  

 

19/00059 
 

 

MØTEPROTOKOLL 

Kommunestyret 
 
Møtetid: 27.03.2019 kl. 18:30 – 20:10 
Sted: Ås kulturhus, store sal 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33. 
  
Møtende medlemmer: 
Ap: Ola Nordal, Johan Alnes, Laila Nordsveen, Live Holck Johannessen, Malin 

Karusbakken Aamodt, Joar Solberg, Janna Bitnes Hagen, Beate Erikstad  
H: Hilde Kristin Marås, Stein Ekhaugen, Bengt Nøst-Klemmetsen, Egil A. Ørbeck, 

Håkon Ystehede, Sverre Strand Teigen, Rubina Mushtaq Rikheim 
Sp: Marianne Røed*, 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* 
Rødt: Kristine Sand 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ap: Marit Hauken, Grazyna Englund 
KrF: Arve Skutlaberg 
 
Forfall:  
Ap: Bonsak Hammeraas, Einride Berg 
KrF: Paul Bolus Johansen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Trine Christensen, kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur Nils Erik 
Pedersen, kommunalsjef oppvekst og opplæring Ellen Benestad, kommunalsjef 
helse og mestring Marit Roxrud Leinhardt, rådgiver Lene H. Lilleheier -møtesekretær. 
 
Diverse merknader: 
Erling W. Rognli (V) tiltrådte møtet kl.18:55, før votering i sak 10/19. Marianne Røed 
(Sp) tiltrådte møtet kl. 19:00, før votering i sak 10/19. 
 
Møteprotokoll godkjent 28.03.2019 
 
 
 
Ola Nordal         Jorunn Nakken 
ordfører         varaordfører 
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Saksliste 

 Side 

Spørsmål fra medlemmene 

Referatsaker 

Saker til behandling 

9/19 19/00460-1 I tjeneste for Norge - med bosted Ås kommune 4 

10/19 17/00189-54 Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Landingsplass 
for helikopter - 
Søknad om dispensasjon 

4 

11/19 16/00157-28 Åsgård skole. Nedgravd parkeringskjeller 5 

12/19 14/03460-62 Nordre Follo Renseanlegg IKS - Utvidelse av 
låneramme 

6 

13/19 19/00438-1 Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 
for Ås-skolen 

6 
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Spørsmål fra medlemmer 

 Sykkeltyveri 
Spørsmål fra Kristine Lien Skog (SV) – dok. nr. 19/00434-3 
Ordfører besvarte spørsmålet i møtet – dok. nr. 19/00434-4  

 

Referatsaker  

1/19 Rustad skole. Materialvalg på uteområdene, dok.nr. 16/00140-71 
 
Kommunestyrets behandling 27.03.2019:  
Jorunn Nakken (V) fremmet forslag om ta saken opp til realitetsbehandling.   
 
Votering: (31 stemmer) 
Forslaget fra V ble nedstemt 18-13 (2Ap, 3Sp, 3MDG, 2SV, 1V, 1KrF, 1Rødt) 
 
Kommunestyrets vedtak 27.03.2019: 
Referatsak 1/19 Rustad skole. Materialvalg på uteområdene tas ikke opp til 
realitetsbehandling. 
 

2/19 Årsmelding 2018 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, vedtatt 
05.03.2019, dok.nr. 19/00590-3 
 

3/19 Årsmelding for eldrerådet 2018, dok.nr. 19/00418-2 

 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
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Saker til behandling  

K-9/19 
I tjeneste for Norge - med bosted Ås kommune 
 
Formannskapets innstilling 13.03.2019: 
Vedlagte veteranplan for Ås kommune vedtas. 
 
Kommunestyrets behandling 27.03.2019: (31 stemmer) 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 27.03.2019: 
Vedlagte veteranplan for Ås kommune vedtas 
 
 
 

K-10/19 
Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Landingsplass for helikopter - 
Søknad om dispensasjon 
 
Formannskapets innstilling 13.03.2019: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 gir Ås kommune midlertidig 
dispensasjon fra LNF-formålet i Kommuneplan for Ås kommune 2015 – 2027, til 
etablering av landingsplass for helikopter på gnr 60 bnr 1. Letting og landing skal skje 
fra eksisterende plassering, som vist på figur 1 i saksutredningen.  
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår jf. pbl. 19-2 første ledd: 

1. Dispensasjonen gis fram til endelig vedtak av neste kommuneplan. 
2. Ås kommune forutsetter at antall flybevegelser ikke øker utover det som 

tillates for en naturlig (ikke-konsesjonspliktig) landingsplass, maks 12 
bevegelser per uke. 

3. Åpningstid: 0700-1900, og maks 2 bevegelser pr uke mellom kl. 1900-2300. 
4. Lørdager: Maks 4 bevegelser pr lørdag og maks 8 bevegelser pr måned. 
5. Søndager stengt. Det tillates likevel utrykning for reparasjon av 

mobil/radiosendere/brannslukking etc.  
6. Det tillates ikke forlystelsesflyging («A-A-flyging») fra Holstad 

 
Kommunestyrets behandling 27.03.2019:  
Erik Wegge Bergvik (MDG) fremmet følgende tilleggsvilkår dersom dispensasjon 
innvilges: 

 Før kommuneplanrullering oversendes kommunestyret en loggføring over 
flyturene benyttet i dispensasjonsperioden, inkludert oversikt over formålet for 
turene. 

 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble vedtatt 19-14 (8Ap, 1Sp, 2MDG, 2SV, 1Rødt) 
MDGs tilleggsforslag ble vedtatt 17-16 (4Ap, 2H, 4Sp, 3FrP, 2V,1KrF) 
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Kommunestyrets vedtak 27.03.2019: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 gir Ås kommune midlertidig 
dispensasjon fra LNF-formålet i Kommuneplan for Ås kommune 2015 – 2027, til 
etablering av landingsplass for helikopter på gnr 60 bnr 1. Letting og landing skal skje 
fra eksisterende plassering, som vist på figur 1 i saksutredningen.  
 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår jf. pbl. 19-2 første ledd: 
1. Dispensasjonen gis fram til endelig vedtak av neste kommuneplan. 
2. Ås kommune forutsetter at antall flybevegelser ikke øker utover det som 

tillates for en naturlig (ikke-konsesjonspliktig) landingsplass, maks 12 
bevegelser per uke. 

3. Åpningstid: 0700-1900, og maks 2 bevegelser pr uke mellom kl. 1900-2300. 
4. Lørdager: Maks 4 bevegelser pr lørdag og maks 8 bevegelser pr måned. 
5. Søndager stengt. Det tillates likevel utrykning for reparasjon av 

mobil/radiosendere/brannslukking etc.  
6. Det tillates ikke forlystelsesflyging («A-A-flyging») fra Holstad 
7. Før kommuneplanrullering oversendes kommunestyret en loggføring over 

flyturene benyttet i dispensasjonsperioden, inkludert oversikt over formålet for 
turene. 

 
 
 

K-11/19 
Åsgård skole. Nedgravd parkeringskjeller 
 

Formannskapets innstilling 13.03.2019: 
1. Nedgravd parkeringskjeller, med plass til ca. 100 biler, inkluderes som en del av 

forprosjektet for Åsgård skole.  
2. Investeringsrammen for Åsgård skole tilføres 11,0 mill. kroner. 
3. Hvis det ikke er ønskelig å senke flerbrukshallen ned i bakken, skal det vurderes 

parkeringsanlegg også under denne. 
 

Kommunestyrets behandling 27.03.2019: 
Erik Wegge Bergvik (MDG) og Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende 
tilleggsforslag på vegne av MDG, SV og Rødt: 
1. Tilsvarende 100 parkeringsplasser i sentrumsområdet fjernes, herunder alle 

parkeringsplasser på skolens uteområder  
2. Beslaglagt areal for nedkjøringen til parkeringskjelleren minimeres og utformes 

mest mulig estetisk.  
3. 3. 1/3 av parkeringskjelleren skal forbeholdes sykkelparkering. Og adskilles helt 

fra parkering for bil med egen inngang.  
4.  Åsgård barneskole skal opprette en «hjertesone» rundt skolen hvor det ikke er 

tillatt å sette av eller hente elever som blir kjørt til skolen. Innkjøring til 
parkeringskjeller skal ligge utenfor denne sonen.  

5. Det forutsettes at den differansen i kostnader p-kjelleren medfører 
byggeprosjektet fra ordinær fundamentering, pluss eventuelle 
kostnadsoverskridelser, hentes inn i løpet av 25 år gjennom brukerfinansiering av 
p-anlegget. Rådmannen bes legge fram en plan for hvordan en slik 
brukerfinansiering kan sikres.  

6. Alle parkeringsplassene skal være offentlig tilgjengelige og ikke forbeholdes 
kommunalt ansatte. 
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Votering: 
Formannskapets innstilling ble vedtatt 26-7 (3MDG, 2SV, 1KrF, 1Rødt) 
 
Fellesforslaget fra MDG, SV og Rødt: 

 pkt 1 ble nedstemt 27-6 (3MDG, 2SV, 1Rødt) 

 pkt 2 ble vedtatt 20-13 (8Ap, 4H, 1FrP) 

 pkt 3 ble nedstemt 23-10 (1Ap, 3MDG, 2SV, 2V, 1KrF, 1Rødt) 

 pkt 4 ble nedstemt 27-6 (3MDG, 2SV, 1Rødt) 

 pkt 5 ble nedstemt 26-7 (3MDG, 2SV, 1KrF, 1Rødt) 

 pkt 6 ble nedstemt 23-10 (1Ap, 2FrP, 3MDG, 2SV, 1KrF, 1Rødt) 
 
Kommunestyrets vedtak 27.03.2019: 

1. Nedgravd parkeringskjeller, med plass til ca. 100 biler, inkluderes som en del 
av forprosjektet for Åsgård skole.  

2. Investeringsrammen for Åsgård skole tilføres 11,0 mill. kroner. 
3. Hvis det ikke er ønskelig å senke flerbrukshallen ned i bakken, skal det 

vurderes parkeringsanlegg også under denne. 
4. Beslaglagt areal for nedkjøringen til parkeringskjelleren minimeres og utformes 

mest mulig estetisk.  
 
 
 

K-12/19 
Nordre Follo Renseanlegg IKS - Utvidelse av låneramme 
 
Formannskapets innstilling 13.03.2019: 
1. Ås kommune stiller garanti for utvidet låneopptak for Nordre Follo Renseanlegg 

på inntil 6,3 mill. kr. Garantien tilsvarer Ås kommunes andel på 9% av ønsket 
totalramme på 70 mill. kr.  

2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling. Lånets løpetid er 30 år.  
3. Garantien forutsetter fylkesmannens godkjenning. 
 
Kommunestyrets behandling 27.03.2019: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 27.03.2019: 

1. Ås kommune stiller garanti for utvidet låneopptak for Nordre Follo 
Renseanlegg på inntil 6,3 mill. kr. Garantien tilsvarer Ås kommunes andel på 
9% av ønsket totalramme på 70 mill. kr.  

2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling. Lånets løpetid er 30 år.  
3. Garantien forutsetter fylkesmannens godkjenning. 
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K-13/19 
Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 06.03.2019: 
1. Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen, tas til 

orientering. 
2. Strategi for likeverdig opplæring, tas til orientering.  
 
Kommunestyrets behandling 27.03.2019: 
Sverre Strand Teigen (H) fremmet følgende utsettelsesforslag på vegne av Ap og H:  
Tilsvarer vedtaket.  
 

Votering: Utsettelsesforslaget fra Ap og H ble enstemmig vedtatt.  
 

Kommunestyrets vedtak 27.03.2019: 
Saken utsettes og sendes tilbake til HOK for ny behandling.  
 

Det er flere motstridende opplysninger i rapportene, uforholdsmessige store fritak på 
enkelte skoler i nasjonale prøver som gjør at resultatene bedres, manglende 
avviksrapportering, manglende rapportering knyttet til mobbing etc.  
 

Kommunestyret ber HOK ta en gjennomgang av den enkelte skoles tilbakemelding 
med rektorene til stede i møtet, og komme med forslag til tiltak for å få bedret 
situasjonen knyttet til utfordringer i de enkelte skolene samt komme med forslag til 
hvordan avvik kan rapporteres og følges opp på en enkel måte. 
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