
 

 

  

  

 

21/04156 

 

MØTEPROTOKOLL 

Kommunestyret  
 
Møtetid: 09.02.2022 kl. 18.00 – 22.20 
Sted: Fjernmøte i Teams 

  
  

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33. 
  

Møtende medlemmer:  
Ola Nordal (Ap), Emilie Efe Åm (Ap), Edvin Søvik (Ap), Anne Odenmarck (Ap), 
Ida Hoem Olsen (Ap), Else Jorunn Vestby (Ap), Jørgen Holck Johannessen (Ap), 

Sølvi Buran (Ap), Bengt Nøst-Klemmetsen (H), Hilde Kristin Marås (Uavh), Zara 
Berg (H), Stein Ekhaugen (H), Ole Fredrik Nordby (H), Odd Vangen (Sp), Annett 

Hegén Michelsen (Sp), Svend Trygve Kvarme (Sp), Gisle Bjørneby (Sp), Martin 
Løken (MDG), Tor Malnes Grobstok (MDG), Ulrika Jansson (MDG), Eva Helene 
Nagelhus (MDG), Kjetil Barfelt (FrP), Gro Haug (FrP), Anne Whyte (FrP), Kristine 

Lien Skog (SV), Knut Merox Iversen (SV), Maria-Therese Jensen (V), Olav Fjeld 
Kraugerud (V), Alexander Ruhs Nilsson (R), Paul Bolus Johansen (KrF) 

 
Møtende varamedlemmer: 
Jon Petter Helgesen-Etnestad (Ap), Sverre Strand Teigen (H),  

Håvard Steinsholt (SV). 
 

Forfall:  
Gro Lundgård (Ap), Marianne Frid Nordby (H), Dag H. Nestegard (SV) 
 

Fra administrasjonene møtte: 
Kommunedirektør Tom-Arne Tørfoss, virksomhetsleder Ellen Grepperud, 

 
Møtesekretær: 
rådgiver Lene H. Lilleheier 

 
Diverse merknader: 

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 2,3,6 og 7. Sakene 4-5 og 8-12 ble 
utsatt. Ordfører opplyste at møtet ble omgjort til fjernmøte 08.02.2022 på 
grunn av smittesituasjonen. 

 
Møteprotokoll godkjent 10.02.2022 

 
 
Ola Nordal 

ordfører 

Martin Løken 

varaordfører 
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Saksliste 

 Side 

Orientering 

Spørretimen 

Spørsmål fra medlemmene 

Interpellasjon 

Referatsaker 

Saker til behandling 

2/22 18/00268-59 R-331 Detaljregulering for sentrum syd, nordre 
del (BS5) - Andregangsbehandling 

4 

3/22 17/01589-96 R-301 Detaljreguleringsplan for 

Grenseveien/Myrfaret - Andregangsbehandling 

6 

4/22 22/00506-1 Kontrollutvalgets årsrapport 2021 7 

5/22 22/00469-1 Kontrollutvalgets årsplan 2022 7 

6/22 20/03589-24 Revisjon av selskapsavtale - Viken 
kontrollutvalgssekretariat IKS 

7 

7/22 21/03696-2 Bosetting av flyktninger 2022 7 

8/22 21/03979-1 Revisjon av samarbeidsavtale om 

voksenopplæring - 
Frogn, Vestby og Ås kommuner 

9 

9/22 14/02406-17 Søknad om kommunal garanti - Steinerskolen i Ås 9 

10/22 19/00271-
138 

Gnr 113 bnr 63 - Sportsveien 30 - Nordby 
barnehage - Sluttrapport 

10 

11/22 21/02719-
161 

Kinnsåsen - Avklaring av driftsform og søknad om 
statlig sikring 

10 

12/22 21/03822-3 Søknad om midlertidig fritak fra kommunale verv 
- Dag H. Nestegard (SV) 

10 
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Orientering  

1/22 Bane Nor presenterte arbeidet med Østre linje og hensettings-

anlegg. Dialog. Fra Bane Nor møtte Martin Hove og Knut 
Sørgaard. 

 

Interpellasjon  

1/22 22/00050-3 Interpellasjon fra Olav Fjeld Kraugerud (V) - 

Maksimal hastighet på ny E18 Retvet-Vinterbro 

 
Kommunestyrets behandling 09.02.2022: 
Olav Fjeld Kraugerud (V) foreslo: 

Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Votering: Forslaget ble vedtatt 23-10 (5H, 1Uavh, 1Sp-Bjørneby, 3FrP). 

 
Kommunestyrets vedtak 09.02.2022: 

Kommunestyret ber om sak om følgende forslag: 
Ås kommune oppfordrer til at firefelts ny E18 mellom Retvet og Vinterbro 

vurderes for en maksimal hastighet på 90 km/t, med hensikt å gjøre 
prosjektet mer økonomisk og miljømessig bærekraftig, og å redusere 
totalkostnad, arealbeslag og trafikklekkasje. 

 
 

 
Referatsaker  
Kontrollutvalgets møteprotokoll 25.01.2022. 

 
Saken ble tatt til orientering. 
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Saker til behandling  

K-2/22 
R-331 Detaljregulering for sentrum syd, nordre del (BS5) 
- Andregangsbehandling 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 19.01.2022: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-331 

Detaljregulering for sentrum syd, nordre del (BS5), med kart datert 29.06.2021, 
bestemmelser datert 21.12.2021 og planbeskrivelse datert 13.12.2021, med 

følgende endringer: 
 

1. Byggehøyder langs Sagaveien i felt BBB2 reduseres til maks 3 etasjer, jf. 

redusert alternativ illustrert i vedlegg 4. 
2. I felt BS1 tillates 4. etasje 3 meter tilbaketrukket fra formålsgrensen mot 

Skoleveien. 
3. I reguleringsbestemmelse 4.1.1 c strykes setningen: «Samlet skal det 

være minst 5 passasjer fra BUT til omkringliggende gater/gatetun.» 

4. I bestemmelsenes punkt 3.4 (parkering) strykes ordene «for 
forretning/tjenesteyting» i setningen; "10 % av sykkelparkeringsplassene 

for forretning/tjenesteyting skal dimensjoneres for lastesykkel». Hensikten 
er at kravet også skal gjelde for sykkelparkeringsplasser tilknyttet 
boligformål. 

5. De fire inngangene til BUT skal være åpne, slik at allmennheten kan 
passere gjennom området. 

6. Det skal stilles krav om inntrukne hjørner i 1. etasje for å skape attraktive 
gatemiljø med gode siktforhold for trafikanter. 

7. 3.10 Reguleringsbestemmelsene: Stryk ordet «stedegne» om planter. 
8. 4.1.3a Reguleringsbestemmelsene: stryk ordet «ballspill», og erstatt med 

«aktivitet for barn og unge». 

9. Lekearealet skal opparbeides uten plastdekker. 
 

 
Kommunestyrets behandling 09.02.2022: 
Habilitetsvurdering: 

Edvin Søvik (Ap) ble vurdert som habil etter enstemmig vedtak (32 stemmer) jf. 
forvaltningsloven §8. 

 
Martin Løken (MDG) foreslo alternativ til punkt 6: 

Det skal stilles krav om inntrukne hjørner i 1. etasje langs Moerveien for å 

skape attraktive gatemiljø med gode siktforhold for trafikanter. 
 

Maria-Therese Jensen (V) foreslo: 
Nytt pkt inn i reg.best. 4.1.1 pkt C):  
Alle leilighetene skal ha gode lysforhold, og skal i størst mulig grad være 

gjennomgående. Ingen leiligheter skal vende ensidig mot nord/nordøst. 
 

Gisle Bjørneby (Sp) foreslo: 
For felt BS3 reduseres byggehøyden fra 6 til 5 etasjer, men maks 
kotehøyde 112,9 m, tilsvarende BS2. 
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Votering: 
 Innledende tekst i hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 Sps forslag ble nedstemt 23-10 (4Sp, 3SV, 2V, 1KrF). 
 Vs forslag ble nedstemt 30-3 (2V, 1KrF). 
 

Hovedutvalgets innstiling punkt: 
 1 ble vedtatt 22-11 (5H, 3MDG – Løken, Jansson, Nagelhus, 3FrP) 

 2,3,4,5 og 8 ble enstemmig vedtatt. 
 6 ble nedstemt 31-2 (V) ved alternativ votering mot MDGs forslag. 
 7 ble vedtatt 25-8 (4MDG, 2SV-Skog, Iversen, 1V-Jensen, 1R). 

 9 ble vedtatt 21-12 (5H, 1Uavh, 1Sp-Kvarme, 3FrP, 2SV-Iversen,    
       Steinsholt). 

 
Kommunestyrets vedtak 09.02.2022: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-331 
Detaljregulering for sentrum syd, nordre del (BS5), med kart datert 29.06.2021, 
bestemmelser datert 21.12.2021 og planbeskrivelse datert 13.12.2021, med 

følgende endringer: 
 

1. Byggehøyder langs Sagaveien i felt BBB2 reduseres til maks 3 etasjer, jf. 
redusert alternativ illustrert i vedlegg 4. 

2. I felt BS1 tillates 4. etasje 3 meter tilbaketrukket fra formålsgrensen mot 

Skoleveien. 
3. I reguleringsbestemmelse 4.1.1 c strykes setningen: «Samlet skal det 

være minst 5 passasjer fra BUT til omkringliggende gater/gatetun.» 
4. I bestemmelsenes punkt 3.4 (parkering) strykes ordene «for 

forretning/tjenesteyting» i setningen; "10 % av sykkelparkeringsplassene 

for forretning/tjenesteyting skal dimensjoneres for lastesykkel». Hensikten 
er at kravet også skal gjelde for sykkelparkeringsplasser tilknyttet 

boligformål. 
5. De fire inngangene til BUT skal være åpne, slik at allmennheten kan 

passere gjennom området. 

6. Det skal stilles krav om inntrukne hjørner i 1. etasje langs Moerveien for å 
skape attraktive gatemiljø med gode siktforhold for trafikanter. 

7. 3.10 Reguleringsbestemmelsene: Stryk ordet «stedegne» om planter. 
8. 4.1.3a Reguleringsbestemmelsene: stryk ordet «ballspill», og erstatt med 

«aktivitet for barn og unge». 

9. Lekearealet skal opparbeides uten plastdekker. 
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K-3/22 
R-301 Detaljreguleringsplan for Grenseveien/Myrfaret - 
Andregangsbehandling 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 19.01.2022: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-301 
Detaljreguleringsplan for Grenseveien/Myrfaret med kart datert 21.12.2021, 

bestemmelser datert 03.01.2022 og planbeskrivelse datert 11.11.2021, med 
følgende endringer: 

 
1. Tillegg under bestemmelsenes 4.2.2 (parkering): 

Det skal legges til rette for mulighet til vasking og reparasjoner. Det skal 

legges til rette for ladning av el-sykkel for 10 % av 
sykkelparkeringsplassene. 10 % av sykkelparkeringsplassene skal 

dimensjoneres for lastesykkel/familiesykkel. 
2. Høydebegrensningene fra vedtak pkt. 1 og 2 i andregangsbehandling i 

HTP-møte 04.03.2020 opprettholdes og tas med videre. Dette innebærer 

konkret at bygg N3 i felt B6 og bygg S1 i felt B4 tas ned til tre etasjer. 
 

Kommunestyrets behandling 09.02.2022: 
Zara Berg (H) foreslo: 

Punkt 2 i HTP's innstilling strykes.  

 
Håvard Steinsholt (SV) foreslo: 

 Saken sendes tilbake og bearbeides med følgende justeringer: 
Punkthusene midt i feltet er plassert på en måte som ikke skaper gode 

utearealer. Et av punkthusene må fjernes slik at det etableres minst et 
område der det skapes en bredere tunform som kan fungere som en sosial 
grønn møteplass. 

 
Votering: 

 SVs forslag ble nedstemt 24-9 (4MDG, 3SV, 1R, 1KrF). 
 Hovedutvalgets innstilling, innledende tekst og punkt 1 ble enstemmig 

vedtatt. 

 Hovedutvalgets innstilling punkt 2 ble nedstemt 18-15 (4Sp, 4MDG, 3SV, 2V, 
1R, 1KrF). 

 
Kommunestyrets vedtak 09.02.2022: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-301 

Detaljreguleringsplan for Grenseveien/Myrfaret med kart datert 21.12.2021, 
bestemmelser datert 03.01.2022 og planbeskrivelse datert 11.11.2021, med 

følgende endringer: 
 

1. Tillegg under bestemmelsenes 4.2.2 (parkering): 

Det skal legges til rette for mulighet til vasking og reparasjoner. Det skal 
legges til rette for ladning av el-sykkel for 10 % av 

sykkelparkeringsplassene. 10 % av sykkelparkeringsplassene skal 
dimensjoneres for lastesykkel/familiesykkel. 
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K-4/22 
Kontrollutvalgets årsrapport 2021 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2021, til orientering. 

 
Kommunestyrets behandling 09.02.2022: 
Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 

 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 09.02.2022: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 

 
 

 
 

K-5/22 
Kontrollutvalgets årsplan 2022 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets vedtatte årsplan for 2022 til orientering. 
 

Kommunestyrets behandling 09.02.2022: 
Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 

 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 09.02.2022: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 

 
 
 

 

K-6/22 
Revisjon av selskapsavtale - Viken 
kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
Formannskapets innstilling 26.01.2022: 
Kommunestyret vedtar selskapsavtalen for Viken kontrollutvalgssekretariat IKS. 

 
Kommunestyrets behandling 09.02.2022: 

Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 09.02.2022: 

Kommunestyret vedtar selskapsavtalen for Viken kontrollutvalgssekretariat IKS. 
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K-7/22 
Bosetting av flyktninger 2022 
 

Formannskapets innstilling 26.01.2022: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 

 
Kommunestyrets behandling 09.02.2022: 
Stein Ekhaugen (H) fremmet utsettelsesforslag fra H og Frp: 

Saken sendes tilbake. Før saken kommer til ny behandling skal den være 
behandlet i Hovedutvalg for helse og sosial.  

 
Stein Ekhaugen (H) foreslo kommunedirektørens innstilling punkt: 

2. Ås kommune kan ikke bosette mer enn de 22 flyktningene, selv om 

bosettingsbehovet skulle øke i løpet av året.  
3. Ås kommune har begrenset kapasitet til å bosette personer med 

komplekse, helserelaterte behov som muligens kan medføre langvarig 
kommunal oppfølging. 

 

Alexander Ruhs Nilsson (R) fremmet fellesforslag fra MDG, SV og R: 
1. Ås kommune følger IMDis anmodning og bosetter minst 22 flyktninger i 

2022.  
2. Dersom det skulle oppstå økt behov for mottak av flyktninger kan Ås 

kommune vurdere mottak av flere flyktninger enn de 22. 
3. Ås kommune har kapasitet til å bosette personer med komplekse, 

helserelaterte behov som muligens kan medføre langvarig kommunal 

oppfølging. Ås kommune diskriminerer ikke på bakgrunn av 
funksjonsvariasjon. 

 
Votering: 
 H og FrPs utsettelsesforslag ble nedstemt 21-12 (5H, 1MDG-Grobstok, 3FrP, 

3SV).  
 MDG, SV og Rs fellesforslag punkt 1 ble nedstemt 25-8 (4MDG, 3SV, 1R) 

 Formannskapets innstilling punkt 1 ble vedtatt 30-3 (FrP). 
 MDG, SV og Rs fellesforslag punkt 2 ble nedstemt 25-8 (4MDG, 3SV, 1R) 
 Hs forslag punkt 2 ble nedstemt 27-6 (5H, 1Uavh). 

 Formannskapets innstilling punkt 2 ble vedtatt 24-9 (5H, 1Uavh, 3FrP). 
 MDG, SV og Rs fellesforslag punkt 3 ble nedstemt 25-8 (4MDG, 3SV, 1R). 

 Hs forslag punkt 3 ble nedstemt 24-9 (5H, 1Uavh, 1Sp-Kvarme, 2Frp-Haug, 
Whyte). 

 Formannskapets innstilling punkt 3 ble vedtatt 17-16 (5H, 1Uavh, 2Sp-

Vangen, Kvarme, 4MDG, 3FrP, 1R). 
 

Kommunestyrets vedtak 09.02.2022: 
1. Ås kommune følger IMDis anmodning og bosetter 22 flyktninger i 2022. 
2. Dersom det skulle oppstå en ekstraordinær situasjon med økt behov for 

mottak av flyktninger kan Ås kommune vurdere mottak av flere flyktninger 
enn de 22. 

3. Ås kommune har begrenset kapasitet til å bosette personer med komplekse, 
helserelaterte behov som muligens kan medføre langvarig kommunal 
oppfølging. Ås kommune kan øke denne kapasiteten ved behov, forutsatt at 

det gis langvarig statlig støtte. 
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K-8/22 
Revisjon av samarbeidsavtale om voksenopplæring - 
Frogn, Vestby og Ås kommuner 
 

Formannskapets innstilling 26.01.2022: 
Ås kommunestyre vedtar revidert samarbeidsavtale om voksenopplæring mellom 
Frogn, Vestby og Ås kommuner, jf. vedlagte samarbeidsavtale. 

 
Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere samarbeidsavtalen per 1.1.2026. 

Fullmakten avgrenses til å fjerne henvisningene til Introduksjonsloven fra 
samarbeidsavtalen. 
 

Kommunestyrets behandling 09.02.2022: 
Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 

 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 09.02.2022: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 

 
 
 

 

K-9/22 
Søknad om kommunal garanti - Steinerskolen i Ås 
 
Formannskapets innstilling 26.01.2022: 

- Ås kommune garanterer med selvskyldner garanti for lån tilsvarende       
6 200 000 kr i KLP for stiftelsen Steinerskolen i Ås.  

- Garantien gjelder for lånets hovedstol maks 6 200 000,- kr. med tillegg av  
10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte 
renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke 

overstige 6 200 000,- kr. + 10 % som reduseres i takt med nedbetalingen på 
lånet 

- Lånet skal sikres med tinglyst pant i eiendom 61/267 Steinerskolen i Ås 
Stiftelse og med prioritet etter pantesikret gjeld på utbetalingsdato. 
Kommunen skal ha rett til å tre inn i långivers panterett dersom lånet 

misligholdes, og skal varsles umiddelbart av långiver dersom forfalt 
terminbeløp uteblir.  

- Eksisterende garanti på lån 8317.53.45925 slettes.  
- Garantien gjelder i 25 år og nedtrappes med et likt årlig beløp. 
 

Kommunestyrets behandling 09.02.2022: 
Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 

 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 09.02.2022: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
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K-10/22 
Gnr 113 bnr 63 - Sportsveien 30 - Nordby barnehage - 
Sluttrapport 
 

Formannskapets innstilling 26.01.2022: 
Sluttrapport Nordby barnehage godkjennes. 
 

Kommunestyrets behandling 09.02.2022: 
Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 

 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 09.02.2022: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 

 
 

K-11/22 
Kinnsåsen - Avklaring av driftsform og søknad om statlig 
sikring 
 
Formannskapets innstilling 26.01.2022: 

1. For å utrede alternativer for fremtidig drift og utvikling av gnr. 40, bnr. 13, 
Kinnsåsen, nedsettes et utvalg bestående av tre politikere. Til utvalget velges 
følgende politikere: 

a. Emilie Åm (Ap) 
b. Kjetil Barfelt (FrP) 

c. Gisle Bjørneby (Sp) 
d. Kristine Lien Skog (SV) 

Som leder oppnevnes: Emilie Åm 

Kommunedirektøren er sekretær. 
 

Formannskapet anmoder utvalget om å involvere frivilligheten i idéfasen, og 
se på muligheten for å involvere frivillige ressurser også i 

gjennomføringsfasen av prosjektet. 
 
2. Utvalget skal legge frem sin innstilling for kommunestyret senest 30.09.2022. 

 
3. Søknaden om statlig sikring av eiendommen opprettholdes. 

 
Kommunestyrets behandling 09.02.2022: 
Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 

 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 09.02.2022: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
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K-12/22 
Søknad om midlertidig fritak fra kommunale verv - Dag 
H. Nestegard (SV) 
 

Formannskapets innstilling 26.01.2022: 
1. Dag H. Nestegard (SV) innvilges midlertidig fritak fra sine politiske verv i Ås 

kommune til og med 30.06.2022. Fritaket gjelder som medlem av 

kommunestyret, formannskapet, valgstyret, administrasjonsutvalget og 
vararepresentant til KS fylkesmøte. 

 
2. Formannskapet og valgstyret  

Odd Vangen (Sp) blir midlertidig fast medlem på plass nr. 6. 

Som midlertidig vara på plass nr. 9 etter opprykk velges: ………………………….. 
 

3. Administrasjonsutvalget 
Anne Odenmarck (Ap) blir midlertidig fast medlem på plass nr. 3 
Som midlertidig vara på plass nr. 7 etter opprykk velges: …………………………. 

 
4. Representanter til KS fylkesmøte 

Som ny midlertidig vara på plass nr. 5 etter opprykk velges: ……………………… 
 
Konsekvenser for kommunestyret 

Etter opprykk foretas nytt valgoppgjør for SV’s liste i kommunestyret: 

Tuva Todnem Lund blir midlertidig fast medlem på plass nr. 3. 
Kristine Victoria Magnus blir midlertidig fast varamedlem på plass nr. 5.  

 
Kommunestyrets behandling 09.02.2022: 

Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 
 
Votering: Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 09.02.2022: 

Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
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