
 

 

  

  

 

20/00514 

 

 

MØTEPROTOKOLL 

Kommunestyret  
 
Møtetid: 16.09.2020 kl. 17.30 – 22.50 

Sted: Ås kulturhus, store sal 
  

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33. 
  

Møtende medlemmer:  
Ola Nordal (Ap), Emilie Efe Åm (Ap), Edvin Søvik (Ap), Anne Mari Hojem Borge 
(Ap), Anne Berit Odenmarck (Ap), Ida Hoem Olsen (Ap), Gro Lundgård (Ap), 

Bengt Arild Nøst-Klemmetsen (H), Hilde Kristin Marås (H), Zara Berg (H), 
Sigrun Strømsøyen Gudevang (H), Marianne Frid Nordby (H), Odd Vangen (Sp), 

Annett Hegén Michelsen (Sp), Svend Trygve Kvarme (Sp), Gisle Bjørneby (Sp), 
Tor Malnes Grobstok (MDG), Liv Anna Lindman (MDG), Ulrika Jansson (MDG), 
Kjetil Barfelt (FrP), Gro Haug (FrP), Anne Whyte (FrP), Dag H. Nestegard 

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

Møtende varamedlemmer: 
Else Jorunn Vestby (Ap), Jørgen Holck Johannessen (Ap), Ole Fredrik Nordby 
(H), Eva Helene Nagelhus (MDG), Håvard Steinsholt (SV), *Ingrid Sandtorp 

Thorvaldsen (Sp) 
 

Forfall: Ina Libak (Ap), Einride Berg (Ap), Stein Ekhaugen (H), Martin Løken 

(MDG), Hege Opedal (SV) 
 

Fra administrasjonene møtte: 
Rådmann Trine Christensen, rådgiver Lene H. Lilleheier - sekretær, 

kommunalsjef Ellen Benestad, kommunalsjef Nils Erik Pedersen, kommunalsjef 
Tove Kreppen Jørgensen 
 

Diverse merknader: 
*Ingrid Sandtorp Thorvaldsen (Sp) tiltrådte for Kvarme (Sp) i sak 57/20. 

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 56/20, 77/20, 57-58/20, 61/20, 
63/20, 65-69/20, 60/20, 62/20, 74/20. Følgende saker ble utsatt: 59, 64, 70-
73, 75-76/20. Odd Vangen (Sp) ble enstemmig valgt som settevaraordfører.  
 

Til dagsorden:  
Det var enstemmig tilslutning til ordførers forslag om å behandle ny sak 77/20 

Fjernmøter i folkevalgte organer. 
 

Møteprotokoll godkjent 21.09.2020 
 

 
Ola Nordal        Odd Vangen 

Ordfører        settevaraordfører 
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Saksliste 

 Side 

Orientering 

Spørsmål fra medlemmene 

Interpellasjon 

Referatsaker 

Saker til behandling 

56/20 20/01160-1 PURA - Felles politisk sak om videreføring av 
finansieringsmodellen for eierkommunenes bidrag 

til vannområdet 

6 

57/20 19/01068-23 Kommuneplanrullering - fastsetting av 
planprogram 

7 

58/20 19/03274-40 Handlingsplan for klima og energi - 2. gangs 
behandling 

10 

59/20 19/00134-14 Revidering av forskrift om skoletilhørighet - 
Endring av Kroer og Rustad skolekrets og 
innføring av sekundærskoler 

13 

60/20 20/00576-6 Gjennomgang og reduksjon av sosialhjelpsatser 13 

61/20 20/02235-1 Omstilling - reduksjon i rustjenesten. 14 

62/20 20/01350-2 Alkoholpolitikk, Ås kommune 2020-2024. 15 

63/20 20/01913-1 Oppsigelse av avtaler med skolekorpsene 18 

64/20 20/01636-1 Tilleggssak - vurdering av organisering og 
samkjøring av de kommunale barnehagene 

18 

65/20 20/01888-1 Kantinetilbudet på ungdomsskolene 20 

66/20 20/02289-1 Forslag til utforming av ungdomstilbudene i Ås 20 

67/20 20/01432-7 Nyvalg - varamedlem hovedutvalg for teknikk og 

plan (HTP) 

21 

68/20 20/02315-5 Søknad om midlertidig fritak fra kommunale verv 
- Einride Berg (Ap) - nyvalg 

21 
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69/20 20/02230-1 Representanter til frie plasser i ungdomsrådet 
2020-2021 

23 

70/20 20/01805-1 Møteplan 2021 - Formannskap og kommunestyre 24 

71/20 20/02040-1 Fastsetting av valgdag - Stortingsvalg og 
sametingsvalg 2021 

24 

72/20 20/02040-3 Stemmekretsinndeling gjeldende fra 
stortingsvalget 2021 

25 

73/20 20/02334-1 Valg av valgstyre 25 

74/20 20/01434-12 Budsjettreguleringer 1. tertial 2020- ny 
behandling 

26 

75/20 20/00262-11 Forvaltningsrevisjon av utleieboliger 28 

76/20 19/01758-12 Forvaltningsrevisjon - Arbeidsmiljø for ansatte 

ved grunnskolen 

29 
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Orientering  

1/20        PURA    Anita Borge orienterte og svarte på spørsmål  
 
2/20 20/01935-2 Notat til kommunestyret angående skoleskyss for 

elever i velkomstklassen 
 

Orienteringssakene ble tatt til orientering. 
 

Spørsmål fra medlemmene  

Spørsmål fra Alexander Nilsson (R) og ordførers svar, jf. 20/00605-30 
-Salg av eiendom i Myrveien 17  

 
Spørsmål fra Edvin Søvik (Ap) og ordførers svar, jf. 20/00605-31 

-Salg av eiendom i Myrveien 17 
 
Spørsmål fra Olav Fjeld Kraugerud (V) og ordførers svar, jf. 20/00605-32 

-Påkobling østre linje/ hensettingsspor 
 

 
Interpellasjoner 
 

 
  

 6/20 Kommuneopprop kompensasjon korona 

 
Interpellasjon fra R, jf. 20/00605-24 og ordførers svar jf. 20/00605-33 
 

Kommunestyrets behandling 16.09.2020:  
Alexander Nilssons (R) forslag: 

Ordfører bes ta initiativ til et kommuneopprop for å kreve full 
kompensasjon for kostnadene og tapene kommunen påføres som følge av 
corona krisen. 

 
Maria Therese Jensen (V) foreslo:  

Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 
Votering:  

Rs forslag ble nedstemt 24-9 (4MDG, 3SV, 1R, 1Krf) 
Vs forslag ble vedtatt 20 -13 (6H, 4Sp, 3FrP) 

 
Kommunestyrets vedtak 16.09.2020: 
Kommunestyret krever kompensasjon for kostnadene og tapene 

kommunen påføres som følge av korona krisen.   
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7/20 Undersøkelse av politiske virkemidler for å stimulere til redusert husleie 

 
Interpellasjon fra R, jf. 20/00605-27 og ordførers svar jf. 20/00605-34 
 

Kommunestyrets behandling 16.09.2020: 
Alexander Nilssons (R) forslag: 

Kommunestyret ber rådmannen se på ulike politiske løsninger innenfor dagens 
lovverk for å kunne regulere prisene i leiemarkedet i Ås kommune, og det ønskes 
at disse mulige løsningene fremlegges som egen politisk sak til KS i desember. 

Den korte tidsfristen er nødvendig grunnet at studenters økonomiske situasjon 
vedrørende korona er akutt.  
 
Votering: 

Rs forslag ble nedstemt 24-9 (1Sp, 4MDG, 3SV, 1R) 
 
Kommunestyrets vedtak 16.09.2020: 

Forslaget fra R ble ikke vedtatt. 

 

Referatsaker  

7/20 20/01068-3 Valggjennomføring 2021 - Covid-19 pandemien - 

brev fra departementet 
 

8/20  Follo Ren IKS - årsrapport 2019 
 

9/20  Kontrollutvalgets møteprotokoll - 01.09.2020 

 
Referatsakene ble tatt til orientering.  
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Saker til behandling  

K-56/20 
PURA - Felles politisk sak om videreføring av 
finansieringsmodellen for eierkommunenes bidrag til 
vannområdet 
 

Formannskapets innstilling 29.04.2020: 
1) Ås kommune gir sin tilslutning til en videreføring av finansieringsmodellen for 

PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget. 
2) Finansieringen fra kommunene videreføres ved et årlig driftstilskudd, basert 

på en kombinasjon av tilskudd pr innbygger og pr daa jordbruksareal i 

vannområdet. For perioden 01.01.2022 til 31.12.2027 utgjøres tilskuddet av 
kr 15 pr innbygger (befolkningstall pr. 01.01.2020) og kr 3 pr daa 

jordbruksareal. Styringsgruppen i PURA kan justere satsene ved spesielle 
behov.  

3) Ås kommune registrerer at det ikke er oppnådd forbedringer av 

vannkvaliteten fra 2012 til 2019, og at målet om å sikre god vannkvalitet 
innen 2021, slik det er formulert i «Lokal tiltaksanalyse 2016-2021», synes 

vanskelig å oppnå. Ås kommune ber derfor om at det gjøres en evaluering av 
PURA-samarbeidet i løpet av første kvartal i 2021.  

 

Kommunestyrets behandling 16.09.2020: 
Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet tilleggsforslag fra Ap og MDG: 

 Kommunestyret ber PURA evaluere om kommunens samlede innsats på 
vannområdet har utgjort et tilstrekkelig bidrag for å oppnå målene om bedret 

vannkvalitet, og ber om tilbakemelding fra PURA på hvilke områder 
kommunen har størst forbedringspotensial. 

 Kommunestyret ber rådmannen evaluere hvordan PURA som organ for 

vannområdet har fungert i vannregionperioden, og foreslå hvordan 
samarbeidet kan gjøre samarbeidsaktørene enda bedre rustet for å møte 

krevende utfordringer i vår vannregion. 
 
Olav Fjeld Kraugerud (V) foreslo tilføyelse til fellesforslagets første kulepunkt.  

«…,inkludert kostnad for disse ulike områder.» 
 

Votering: 
 Formannskapets innstiling pkt: 

1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 

3 ble enstemmig vedtatt. 
 

 Fellesforslaget fra Ap og MDG ble enstemmig vedtatt. 
 Tilføyelsen fra V ble enstemmig vedtatt.  
 

Kommunestyrets vedtak 16.09.2020: 
 

1) Ås kommune gir sin tilslutning til en videreføring av finansieringsmodellen for 
PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget. 

2) Finansieringen fra kommunene videreføres ved et årlig driftstilskudd, basert 

på en kombinasjon av tilskudd pr innbygger og pr daa jordbruksareal i 
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vannområdet. For perioden 01.01.2022 til 31.12.2027 utgjøres tilskuddet av 
kr 15 pr innbygger (befolkningstall pr. 01.01.2020) og kr 3 pr daa 

jordbruksareal. Styringsgruppen i PURA kan justere satsene ved spesielle 
behov.  

3) Ås kommune registrerer at det ikke er oppnådd forbedringer av 

vannkvaliteten fra 2012 til 2019, og at målet om å sikre god vannkvalitet 
innen 2021, slik det er formulert i «Lokal tiltaksanalyse 2016-2021», synes 

vanskelig å oppnå. Ås kommune ber derfor om at det gjøres en evaluering av 
PURA-samarbeidet i løpet av første kvartal i 2021.  
 

4) Kommunestyret ber PURA evaluere om kommunens samlede innsats på 
vannområdet har utgjort et tilstrekkelig bidrag for å oppnå målene om bedret 

vannkvalitet, og ber om tilbakemelding fra PURA på hvilke områder 
kommunen har størst forbedringspotensial, inkludert kostnad for disse ulike 

områder. 
 

5) Kommunestyret ber rådmannen evaluere hvordan PURA som organ for 

vannområdet har fungert i vannregionperioden, og foreslå hvordan 
samarbeidet kan gjøre samarbeidsaktørene enda bedre rustet for å møte 

krevende utfordringer i vår vannregion. 
 
 

 

K-57/20 
Kommuneplanrullering - fastsetting av planprogram 
 
Formannskapets innstilling 02.09.2020: 

Ås kommunestyre fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 4-1 og § 11-
13 planprogram for rullering av kommuneplanen, datert 18.08.2020, med 
følgende endringer: 

 
I den langsiktige arealstrategien til Ås kommune legges det til rette for to 

vekstområder, og det er Ås sentralområde og Solberg i grenseområdet mot Ski. 
Planprogrammet oppdateres i tråd med det. 

 

Arealinnspill Næring vurderes: 
27/1 Korsegården øst er spilt inn med 18,5 daa, mens i kartet er denne oppgitt 

med 24,1 daa. Hele området vurderes tatt inn.  
24/1 Nord for Shell vurderes tatt med i planen.  
27/6 Gamle Mossevei 29 vurderes omgjort fra offentlig og privat tjenesteyting til 

næring.  

 

Alle «styringssignaler» nevnt i pkt 6.1 skal formelt dokumenteres. 
«Styringssignaler» gitt i den administrative styringsgruppen refereres i 
formannskapet. 

 
Område B10/Småhusbyggelse Søndre Holstad Gård (30 daa) som ble spilt inn til 

kommuneplanen 2015-2027 tas inn til ny vurdering. 
 
Til side 16 i planprogrammet:  
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 Rådmannen bes også inkludere blå strukturer i kartleggingen av 
grønnstruktur, slik at dette gjelder blågrønne strukturer.  

 Artskart legges til i kunnskapsgrunnlaget for de skisserte 
naturmangfoldsutredningene. 

 

Kommunestyrets behandling 16.09.2020: 
Svend Trygve Kvarme (Sp) fratrådte som inhabil etter forvaltningsloven § 6 

annet ledd etter enstemmig vedtak. Ingdrid Sandtorp Thorvaldsen (Sp) tiltrådte 
ved behandling av habilitet og sak.  
 

Odd Vangen (Sp) foreslo: 
Det legges til rette for tre vekstområder i den langsiktige arealstrategien. 

 
Kjetil Barfelt (Frp) foreslo: 

1. Første avsnitt under 4.1 endres fra:  
«Nasjonale og regionale føringer setter rammer for hvilken arealutvikling Ås 
skal ha i framtiden. Basert på nasjonale og regionale strategier og 

retningslinjer, skal en vesentlig del av bolig- og arbeidsplassveksten skje i Ås 
sentralområde og på Solberg i grenseområdet mot Ski. I Ås er det politisk 

enighet om at det også skal tilrettelegges for vekst på Vinterbro (Togrenda, 
Sjøskogen). 90% av framtidig boligvekst skjer i disse områdene.» 
 

Til: «I Ås er det politisk enighet om at det skal tilrettelegges for vekst i Ås 
sentrum, på Vinterbro (Togrenda, Sjøskogen) og på Solberg. 90% av 

framtidig boligvekst skjer i disse områdene.»    
 
2. Andre avsnitt under 4.1 endres fra: 

«Utviklingen utenfor de tre prioriterte vekstområder begrenses til det som er 
tilstrekkelig for å sikre gode og stabile bomiljø. Denne utviklingen skal skje i 

områder nær kollektivtransport.»                                                    
 
Til: «Utviklingen utenfor de tre prioriterte vekstområder skal skje i områder 

nær kollektivtransport.»    
 

3. Pkt 4.1.2 underpunkt 1. Følgende tekst fjernes: «…i grenseområdet mot 
Ski…» og «Det er begrenset behov for arealer til bolig da det ligger inne en 
stor utbyggingsreserve i allerede vedtatte planer.»    

 
4. Pkt 4.1.2 underpunkt 2. Punktet utgår.    

 
5. Pkt 4.1.2 underpunkt 3. Teksten: «…nær kollektivtrafikk.» endres til «...med 

kollektivdekning.»    

 
6. Pkt 4.1.2 underpunkt 4. Tillegg: «Det fremmes særskilt sak på disse 

områdene».    
 
7. Pkt 4.1.3. Tillegg: «Det fremmes særskilt sak på disse områdene».    

 
A)  Det skal vurderes å utvide dagens fotball/idrettsanlegg på Nordby vestover 

slik at anlegget i fremtiden er sikret utvidelsesmuligheter. 
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B)  Muligheten for å anlegge f.eks skatepark eller lignende aktiviteter øst for 
nåværende kunstgressbane, men innenfor nåværende areal regulert til idrett, 

skal vurderes. 
 
Bengt Nøst Klemmetsen (H) foreslo tillegg til innstillingens andre avsnitt. 

I tillegg kan mindre utvidelser av eksisterende boligområder i Vinterbro 
(Togrenda, Sjøskogen) vurderes. Det er begrenset behov for ytterligere arealer 

til bolig da det ligger inne en stor utbyggingsreserve i vedtatte planer. 
 
Votering: 

Formannskapets innstilling: 
 første avsnitt ble enstemmig vedtatt. 

 andre avsnitt ble vedtatt 24-9 (4Sp, 3FrP, 1SV, 1KrF), ved alternativ votering 
mot forslaget fra Sp. 

 
Hs tillegg til andre avsnitt ble vedtatt 18-15 (9Ap, 4MDG, 2V). 
 

Formannskapets innstilling: 
 tredje avsnitt om 27/1 ble enstemmig vedtatt. 

 tredje avsnitt om 24/1 ble nedstemt 26-7 (6H, 1KrF). 
 tredje avsnitt om 27/6 ble enstemmig vedtatt. 
 fjerde avsnitt ble enstemmig vedtatt. 

 femte avsnitt ble vedtatt 17-16 (6H, 4MDG, 3SV, 2V, 1R) 
 sjette avsnitt ble enstemmig vedtatt. 

 
FrPs forslag:  
 pkt 1-7 ble nedstemt 30-3 (FrP). 

 A ble vedtatt 29-4 (MDG). 
 B ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 16.09.2020: 
Ås kommunestyre fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 4-1 og § 11-

13 planprogram for rullering av kommuneplanen, datert 18.08.2020, med 
følgende endringer: 

 
I den langsiktige arealstrategien til Ås kommune legges det til rette for to 
vekstområder, og det er Ås sentralområde og Solberg i grenseområdet mot Ski. 

Planprogrammet oppdateres i tråd med det. I tillegg kan mindre utvidelser av 
eksisterende boligområder i Vinterbro (Togrenda, Sjøskogen) vurderes. Det er 

begrenset behov for ytterligere arealer til bolig da det ligger inne en stor 
utbyggingsreserve i vedtatte planer. 
 

Arealinnspill Næring vurderes: 
27/1 Korsegården øst er spilt inn med 18,5 daa, mens i kartet er denne oppgitt 

med 24,1 daa. Hele området vurderes tatt inn.  
27/6 Gamle Mossevei 29 vurderes omgjort fra offentlig og privat tjenesteyting til 
næring.  

 

Alle «styringssignaler» nevnt i pkt 6.1 skal formelt dokumenteres. 

«Styringssignaler» gitt i den administrative styringsgruppen refereres i 
formannskapet. 
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Område B10/Småhusbyggelse Søndre Holstad Gård (30 daa) som ble spilt inn til 
kommuneplanen 2015-2027 tas inn til ny vurdering. 

 
Til side 16 i planprogrammet:  
 Rådmannen bes også inkludere blå strukturer i kartleggingen av 

grønnstruktur, slik at dette gjelder blågrønne strukturer.  
 Artskart legges til i kunnskapsgrunnlaget for de skisserte 

naturmangfoldsutredningene. 
 
Det skal vurderes å utvide dagens fotball/idrettsanlegg på Nordby vestover slik  

at anlegget i fremtiden er sikret utvidelsesmuligheter. 
 

Muligheten for å anlegge f.eks skatepark eller lignende aktiviteter øst for  
nåværende kunstgressbane, men innenfor nåværende areal regulert til idrett,  

skal vurderes. 
 
 

 

K-58/20 
Handlingsplan for klima og energi - 2. gangs behandling 
 
Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 25.08.2020: 

1. Handlingsplan for klima og energi for Ås kommune (2020-2030) med 
tiltaksdel (2020-2024) vedtas med følgende endringer og tillegg: 

2.1 Felles strategier: 

a. Punkt 3: Endres til “Kommunen samarbeider med Felles 
innkjøpskontor i Follo (FIK) om strengere retningslinjer for miljøkrav i 

anskaffelser og i kontrakter.” 
b. Nytt punkt 9: Lag, foreninger og virksomheter som mottar støtte 

(indirekte eller direkte) fra Ås kommune (så som idrettslag, 

barnehager o.l.) skal oppfordres til å jobbe for redusert klima- og 
energibelastning fra sin virksomhet. Kommunen ber om at form, mål 

og måloppnåelse for dette arbeidet er en del av enhetens årsrapport. 
c. Nytt punkt 14: Videreutvikle lokale markedsplasser som stimulerer til 

miljøvennlig adferd 

d. Nytt punkt til nr. 5 om innkjøp: Kommunen skal gå i dialog med lokale 
og regionale landbruksaktører og deres interesseorganisasjoner, med 

sikte på å kunne tilpasse rammene for anbud og konkurranser, slik at 
også lokale små- og mellomstore produsenter med lite utslipp fra 
transport av varer får en reell konkurransemulighet i anbud 

e. Endre i 3. strekpunkt til nr. 1: Samarbeide med NMBU og andre 
Follokommuner om mer miljøvennlige innkjøp 

2.2 Transport:  
f. Nytt punkt (etter punkt 15): Ved reforhandling eller inngåelse av ny 

rammeavtale for drivstoff skal kommunen forespørre avansert 

biodrivstoff som oppfyller EUS bærekraftskriterier til biodrivstoff.  
g. Punkt 17: Nytt underpunkt: “Ved etablering av nye parkeringsplasser 

ment for døgnparkering, skal alle plasser ha ladepunkter.” 
h. Punkt 12: Skjerpe tiltaket fra: "Så langt det er mulig skal 

nyinnkjøp/nye leasingavtaler av lette kjøretøy være nullutslippsbiler." 
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til "Alle nyinnkjøp/nye leasingavtaler av lette kjøretøy skal være 
nullutslippskjøretøy." 

2.3 Stasjonær forbrenning:  

i. Punkt 7: Legge til «Kartlegge potensiale for solenergi på alle 
kommunale bygg, og ...». Gjennomføring: 2021 og løpende. 

2.5 Landbruk: 
j. Endre nr. 3: Ås kommune skal ha som ambisjon å være en 

arealnøytral kommune når det gjelder dyrka, dyrkbar mark og skogs- 
og friluftsarealer. Kommunen vil prioritere bevaring av dyrka, dyrkbar 

mark og skogs- og friluftsarealer ved behandling av arealinnspill i 
kommuneplanens arealdel 

 Lage arealregnskap 

k. Nytt strekpunkt til nr. 4: Gå i dialog med NMBU og lokale 
landbruksaktører for å utvikle flere arenaer for lokalprodusert mat og 

for å gi bedre rammevilkår for utvikling og oppstart av slike næringer i 
kommunen. 

2.6 Indirekte utslipp: 

l. ID4: Endre til: “Forbruk av kjøtt er redusert med 40% innen 2030.” 
m. Punkt 14: Endre første setning til: “Alltid ha et plantebasert alternativ i 

kommunens servering ved ...” 

n. Nytt punkt: “Vurdere å trekke kommunale investeringer ut av fossil 
energi.” Frist: 2021 
 

2. Rådmannen utarbeider klimabudsjett som en del av det årlige arbeidet med 
handlingsprogram og budsjett.  

 

Kommunestyrets behandling 16.09.2020: 
Kjetil Barfelt (Frp) fremmet utsettelsesforslag: 

Saken utsettes. Det utarbeides en økonomisk konsekvensanalyse av HNMs 
forslag/innstilling, og saken behandles i formannskapet før ny behandling i 
kommunestyret. 

 
Dag Nestegard (SV) foreslo fra MDG og SV nytt punkt i tiltaksdelen: 

 Administrasjonen skal utrede muligheten for å gjøre hele eller deler av Ås 
kommune til lavutslippssone slik vi har sett dette utredet i Oslo. Særlig for Ås 
sentralområde bør muligheten for lavutslippssone utredes slik at man får 

klargjort hvilke juridiske muligheter man har lokalpolitisk til å sette inn 
effektive tiltak. Fylkesveg 152 bør i den forbindelse få status som miljøgate.  

 
 Administrasjonen skal også utrede de juridiske mulighetene for å innføre 

miljøavgifter på gjennomfartstrafikk på bilveiene i kommunen.  

Utredningen om miljøavgifter og lavutslippssoner med tilhørende anbefalinger
 skal være klar for politisk behandling innen 1. mars 2021. 

 
Anne Whyte (FrP) foreslo: 
1. Kommunestyret ber administrasjonen synliggjøre alle kostnadene som 

genereres av tiltakene i denne planen og legge dem frem under 
budsjettbehandlingen. 

2. Kostnader til personalressurser, utredninger og konsulentbruk inkluderes i 
oversikten. 

 

Maria-Therese Jensen (V) foreslo tillegg til miljøplanen: 
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1 Rådmannen utreder fylkesvei 152 gjennom Ås sentrum, Kongeveien, 
Askehaugveien og Sundbyveien gjennom Nordby og vurderer om de bør bli 

miljøgate der gående og syklende prioriteres. 
2 Rådmannen utreder å søke Viken fylkeskommune om gjennomkjøring forbudt 

for tungtransport på FV 152 gjennom Ås, Kongeveien, Askehaugveien og 

Sundbyveien gjennom Nordby. 
 

Votering:  
FrPs utsettelsesforslag ble nedstemt 20-13 (6H, 3Sp, 3FrP, 1Krf) 
 

Hovedutvalgets innstilling pkt: 
 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 
 a) ble vedtatt 22-11 (6H, 2Sp, 3FrP) 

 b) ble vedtatt 20-13 (6H, 4Sp, 3FrP) 
 c) ble nedstemt 23-10 (4MDG, 3SV, 2V, 1R) 

 d) ble nedstemt 22-11 (3Sp, 4MDG, 3SV, 1R) 
 e) ble nedstemt 24-9 (4MDG, 3SV, 1V, 1R) 
 f) ble vedtatt 17-16 (6H, 4Sp, 3FrP, 2V, 1R) 

 g) ble nedstemt 22-11 (1H, 4MDG, 2SV, 2V, 1R, 1Krf) 
 h) ble vedtatt 20-13 (6H, 4Sp, 3FrP) 

 i) ble nedstemt 23-10 (4MDG, 3SV, 1V, 1R, 1Krf) 
 j) ble nedstemt 25-8 (4MDG, 3SV, 1R) 
 k) ble nedstemt 25-8 (4MDG, 3SV, 1R) 

 l) ble nedstemt 27-6 (4MDG, 1V, 1R) 
 m) ble vedtatt 24-9 (4H, 1Sp, 3FrP, 1Krf) 

 n) ble vedtatt 21-12 (5H, 4Sp, 3FrP) 
 

Vs forslag pkt:  
 1 ble vedtatt 22-11 (6H, 2Sp, 3FrP) 

 2 ble vedtatt 24-9 (6H, 3FrP) 
 

Fellesforslaget fra MDG og SV pkt: 

 1 ble nedstemt 25-8 (4MDG, 3SV, 1R) 
 2 ble nedstemt 23-10 (4MDG, 3SV, 2V, 1Krf) 
 

FrPs forslag punkt 1 og 2 ble nedstemt 28-5 (1Sp, 3FrP, 1Krf) 

 
Kommunestyrets vedtak 16.09.2020: 

1. Handlingsplan for klima og energi for Ås kommune (2020-2030) med 
tiltaksdel (2020-2024) vedtas med følgende endringer og tillegg: 

2.1 Felles strategier: 
a. Punkt 3: Endres til “Kommunen samarbeider med Felles 

innkjøpskontor i Follo (FIK) om strengere retningslinjer for miljøkrav i 

anskaffelser og i kontrakter.” 
b. Nytt punkt 9: Lag, foreninger og virksomheter som mottar støtte 

(indirekte eller direkte) fra Ås kommune (så som idrettslag, 
barnehager o.l.) skal oppfordres til å jobbe for redusert klima- og 
energibelastning fra sin virksomhet. Kommunen ber om at form, mål 

og måloppnåelse for dette arbeidet er en del av enhetens årsrapport 
2.2 Transport:  

c. Nytt punkt (etter punkt 15): Ved reforhandling eller inngåelse av ny 
rammeavtale for drivstoff skal kommunen forespørre avansert 
biodrivstoff som oppfyller EUS bærekraftskriterier til biodrivstoff.  
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d. Punkt 12: Skjerpe tiltaket fra: "Så langt det er mulig skal 
nyinnkjøp/nye leasingavtaler av lette kjøretøy være nullutslippsbiler." 

til "Alle nyinnkjøp/nye leasingavtaler av lette kjøretøy skal være 
nullutslippskjøretøy." 

2.6 Indirekte utslipp: 

e. Punkt 14: Endre første setning til: “Alltid ha et plantebasert alternativ i 
kommunens servering ved ...” 

f. Nytt punkt: “Vurdere å trekke kommunale investeringer ut av fossil 
energi.” Frist: 2021 

 
2. Rådmannen utreder fylkesvei 152 gjennom Ås sentrum, Kongeveien, 

Askehaugveien og Sundbyveien gjennom Nordby og vurderer om de bør bli 

miljøgate der gående og syklende prioriteres. 
 

3. Rådmannen utreder å søke Viken fylkeskommune om gjennomkjøring forbudt 
for tungtransport på FV 152 gjennom Ås, Kongeveien, Askehaugveien og 
Sundbyveien gjennom Nordby. 

 
4. Rådmannen utarbeider klimabudsjett som en del av det årlige arbeidet med 

handlingsprogram og budsjett.  
 

 
 

K-59/20 
Revidering av forskrift om skoletilhørighet - Endring av 

Kroer og Rustad skolekrets og innføring av 
sekundærskoler 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 26.08.2020: 
Endringer i Forskrift om skoletilhørighet i Ås med vedlegg, vedtas.  

 
Elever med bosted på Bjørnebekk (elevene som nå nettopp har byttet nærskole 

til Rustad fra Kroer) får Kroer som sin sekundærskole. Det bør også vurderes å 
bytte sekundærskole til Kroer for adresser i Gamle Kroervei og tilgrensende 
veier. 

 
Kommunestyrets behandling 16.09.2020: 

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

 
Kommunestyrets vedtak 16.09.2020: 

Saken utsettes av tidsmessige årsaker.  
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K-60/20 
Gjennomgang og reduksjon av sosialhjelpsatser 
 

Formannskapets innstilling 02.09.2020: 
Satsene for utmåling av sosialhjelp reduseres som beskrevet i saken. 
 

Kommunestyrets behandling 16.09.2020: 
Hilde Kristin Marås (H) foreslo: 
Satsene for utmåling av sosialhjelp reduseres som beskrevet i saken unntatt de 

veiledende normer boutgifter (uten strøm/oppvarming) som beholdes som 
tidligere: 

 Hybel/bofelleskap: kr 3 500,-til kr. 5 000,- 
 Leilighet enslig: kr 8 000,-(uten soverom) 
 Familieleilighet: kr 10 000,-(1 til 2 soverom) 

 Stor familieleilighet: kr 13 500,-(2 til 3 soverom) 
 Hjemmeboende barn over 18: kr 1 500,-(disponerer ett rom og går ikke 

på videregående) 
 

Paul Bolus Johanssen (Krf) fremmet forslag om å fjerne opplysninger om antall 

rom. 
 

Votering: 
Formannskapets innstilling ble vedtatt 23-10 (6H, 1MDG, 3FrP) ved alternativ 

votering mot forslaget fra H. 
 

Krfs forslag ble nedstemt 29-4 (2MDG, 1FrP, 1Krf) 
 

Kommunestyrets vedtak 16.09.2020: 
Satsene for utmåling av sosialhjelp reduseres som beskrevet i saken. 
 

 
 

K-61/20 
Omstilling - reduksjon i rustjenesten. 
 

Formannskapets innstilling 02.09.2020: 
Forslag til reduksjon i rustjenesten opprettholdes jfr budsjettregulering 1. tertial 
2020. 

 
Kommunestyrets behandling 16.09.2020: 

Ulrika Jansson (MDG) foreslo på vegne av MDG og SV:  
Forslag til reduksjon i rustjenesten jfr budsjettregulering 1. tertial 2020 
opprettholdes ikke. 

 
Votering: 

Formannskapets innstilling ble vedtatt 21-12 (4MDG, 3FrP, 3SV, 1R, 1Krf) ved 
alternativ votering mot fellesforslaget fra MDG og SV. 

 
Kommunestyrets vedtak 16.09.2020: 
Forslag til reduksjon i rustjenesten opprettholdes jfr budsjettregulering 1. tertial 

2020. 
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K-62/20 
Alkoholpolitikk, Ås kommune 2020-2024. 
 

Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 26.08.2020: 

1. Bevillingsperioden settes til 4 år fra 01.10.2020 og til og med 30.09.2024 

2. Rådmannen delegeres myndighet til å  
 Behandle salgs- og skjenkebevillingssaker. Deriblant innvilge- og inndra 

salgs- og skjenkebevillinger.  

 Avgjøre søknader om ambulerende skjenkebevilling.  

 Avgjøre søknader om skjenkebevilling for en enkelt anledning og utvidelse 
av gitte skjenkebevillinger for en enkelt anledning. Saker av større omfang 

forelegges Hovedutvalg for helse og sosial.  

 Fastsette frister for innlevering av oppgaver over forventet omsetning av 

alkohol.  

 Fastsette bevillingsgebyr og sette frist for betaling, jf. alkoholforskriften 

kapittel 6.  

 Tildele prikker etter alkoholforskriften § 10-3 ved overtredelse av salgs- og 

skjenkebestemmelsene.   

 Avgjøre endringssøknader for slags- og skjenkesteder, som f.eks. 
eierskifter, endring av styrer- og stedfortreder for bevillinger, driftskonsept 

m.m. 

 Være prøvemyndighet for kunnskapsprøven for alkoholloven.  

 
3. Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) har myndighet til å avgjøre salgs- og 

skjenkebevillingssaker som er av prinsipiell karakter eller i strid med vedtatt 

planer eller politiske vedtak. 
(jf. Ås kommunes reglementer 7.2.2. kulepunkt 1 og 2) 

  

4. HHS behandler klager på rådmannens vedtak i slags- og 

skjenkebevillingssaker med unntak av vedtak om prikktildeling etter 
alkoholforskriften § 10-3. 

  

5. Lokal forskrift om åpningstider for serveringssteder, FOR-2009-03-04-284, 

videreføres, jf. vedlegg 1. 

 

6. Lokal forskrift om salgs- og skjenketider i Ås kommune, FOR-2009-03-04-

285, videreføres med endringer, jf. vedlegg 2.  

 

7. Retningslinjer for saksbehandling av søknader om salgs- og skjenkebevillinger 

vedtas, jf. vedlegg 3, med følgende endringer: 

 
 retningslinje pkt. C, setningen «Det stilles krav om et assortert utvalg av 

dagligvarer» utgår. 
 retningslinje pkt. F, setningen «krav om å ha matserveringstilbud» utgår. 
 retningslinje pkt. F, setningen «krav om sitteplasser for alle» utgår. 

 
8. Alkoholpolitikk med satsingsområder vedtas, jf. vedlegg 4. 

 

9. Kommunens ordning med ambulerende skjenkebevillinger fastsettes til 4 
bevillinger som kan være i bruk på samme tidspunkt. Avgift for bruk av 
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ambulerende skjenkebevilling settes til maksimumssatsen etter 
alkoholforskriften § 6-2.  Rådmannen administrerer de ambulerende 

skjenkebevillingene.  
 
10. Alkoholpolitisk handlingsplan utarbeides på grunnlag av vedtak i denne sak 

og skal inneholde følgende: 

 Vedtak i denne sak. 

 Alkoholpolitikk for Ås kommune med satsingsområder. 

 Retningslinjer for saksbehandling av søknader om salgs- og 
skjenkebevillinger. 

 Lokal forskrift om åpningstider for serveringssteder i Ås kommune  

 Lokal forskrift om salgs- og skjenketider i Ås kommune 

 
Kommunestyrets behandling 16.09.2020: 
Anne Odenmarck (Ap) foreslo fra Ap, Sp og MDG endring i forskriften om salgs- 

og skjenketider for alkohol § 2.1: 
 

Skjenketider for alkohol i gruppe 1 og 2 inntil 22 volumprosent alkohol. 
a) søndag til tirsdag fra kl. 06 00 til 00 30 påfølgende døgn.   
b) onsdag til lørdag fra kl. 06 00 til 02 00 påfølgende døgn.  

 
Endringene evalueres i god tid før neste rullering av dokumentet og sendes på 

høring til de involverte før politisk behandling. 
 
Hilde Kristin Marås (H) foreslo: 

Forskrift om salgs- og skjenketider for alkohol, Ås kommune §2-1. b. Fredag og 
lørdag fra kl. 06.00 til kl. 03.00 påfølgende døgn. §2-1. d. Fredag og lørdag fra 

kl. 13.00 til kl. 03.00 påfølgende døgn. For sluttede selskaper: §2-2. b. Fredag 
og lørdag fra kl. 06.00 til kl. 03.00 påfølgende døgn. §2-2. d. Fredag og lørdag 
fra kl. 13.00 til kl. 03.00 påfølgende døgn. 

 
Ordfører forslo tilføyelse: 

Vedtatte endringer innarbeides i de lokale forskriftene.  
 
Votering: 

Hovedutvalgets innstilling med endringsforslaget fra H ble nedstemt 21-12 (6H, 
3MDG, 3FrP). 

Hovedutvalgets innstilling med endringene i fellesforslaget fra Ap, MDG og Sp og 
ordførers tilføyelse ble vedtatt 32-1 (Krf). 

 
Kommunestyrets vedtak 16.09.2020: 

1. Bevillingsperioden settes til 4 år fra 01.10.2020 og til og med 30.09.2024 

2. Rådmannen delegeres myndighet til å  
 Behandle salgs- og skjenkebevillingssaker. Deriblant innvilge- og inndra 

salgs- og skjenkebevillinger.  

 Avgjøre søknader om ambulerende skjenkebevilling.  

 Avgjøre søknader om skjenkebevilling for en enkelt anledning og utvidelse 
av gitte skjenkebevillinger for en enkelt anledning. Saker av større omfang 

forelegges Hovedutvalg for helse og sosial.  

 Fastsette frister for innlevering av oppgaver over forventet omsetning av 

alkohol.  
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 Fastsette bevillingsgebyr og sette frist for betaling, jf. alkoholforskriften 

kapittel 6.  

 Tildele prikker etter alkoholforskriften § 10-3 ved overtredelse av salgs- og 

skjenkebestemmelsene.   

 Avgjøre endringssøknader for slags- og skjenkesteder, som f.eks. 

eierskifter, endring av styrer- og stedfortreder for bevillinger, driftskonsept 

m.m. 

 Være prøvemyndighet for kunnskapsprøven for alkoholloven.  
 

3. Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) har myndighet til å avgjøre salgs- og 

skjenkebevillingssaker som er av prinsipiell karakter eller i strid med vedtatt 
planer eller politiske vedtak. 

(jf. Ås kommunes reglementer 7.2.2. kulepunkt 1 og 2) 

  

4. HHS behandler klager på rådmannens vedtak i slags- og 
skjenkebevillingssaker med unntak av vedtak om prikktildeling etter 

alkoholforskriften § 10-3. 
  

5. Lokal forskrift om åpningstider for serveringssteder, FOR-2009-03-04-284, 

videreføres, jf. vedlegg 1. 

 

6. Lokal forskrift om salgs- og skjenketider i Ås kommune, FOR-2009-03-04-
285, videreføres med endringer, jf. vedlegg 2.  

 

7. Retningslinjer for saksbehandling av søknader om salgs- og skjenkebevillinger 

vedtas, jf. vedlegg 3, med følgende endringer: 

 

 retningslinje pkt. C, setningen «Det stilles krav om et assortert utvalg av 
dagligvarer» utgår. 

 retningslinje pkt. F, setningen «krav om å ha matserveringstilbud» utgår. 
 retningslinje pkt. F, setningen «krav om sitteplasser for alle» utgår. 

 
8. Alkoholpolitikk med satsingsområder vedtas, jf. vedlegg 4. 

 
9. Kommunens ordning med ambulerende skjenkebevillinger fastsettes til 4 

bevillinger som kan være i bruk på samme tidspunkt. Avgift for bruk av 

ambulerende skjenkebevilling settes til maksimumssatsen etter 
alkoholforskriften § 6-2.  Rådmannen administrerer de ambulerende 

skjenkebevillingene.  
 
10. Alkoholpolitisk handlingsplan utarbeides på grunnlag av vedtak i denne sak 

og skal inneholde følgende: 

 Vedtak i denne sak. 

 Alkoholpolitikk for Ås kommune med satsingsområder. 

 Retningslinjer for saksbehandling av søknader om salgs- og 

skjenkebevillinger. 

 Lokal forskrift om åpningstider for serveringssteder i Ås kommune  

 Lokal forskrift om salgs- og skjenketider i Ås kommune 

 

11.Lokal forskrift om salgs- og skjenketider for alkohol § 2.1 endres til: 
Skjenketider for alkohol i gruppe 1 og 2 inntil 22 volumprosent alkohol.  
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a) søndag til tirsdag fra kl. 06 00 til 00 30 påfølgende døgn.   
b) onsdag til lørdag fra kl. 06 00 til 02 00 påfølgende døgn.  

 
Endringene evalueres i god tid før neste rullering av dokumentet og sendes 
på høring til de involverte før politisk behandling 

 
12. Lokal forskrift om åpningstider for serveringssteder vedtas med innarbeidede 

endringer. 
 

13. Lokal forskrift om salgs- og skjenketider for alkohol vedtas med innarbeidede 

endringer. 
 

 
 

K-63/20 
Oppsigelse av avtaler med skolekorpsene 
 
Formannskapets innstilling 02.09.2020: 

Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 

Kommunestyrets behandling 16.09.2020: 
Dag H. Nestegard (SV) foreslo rådmannens alternativ 2: 

Avtalene med skolekorpsene videreføres som i dag. 
 
Votering: 

Formannskapets innstilling ble vedtatt 28-5 (3SV, 1R, 1KrF) ved alternativ 
votering mot forslaget fra SV. 

 
Kommunestyrets vedtak 16.09.2020: 
1. Avtalene med skolekorpsene reforhandles. En ny avtale skal ha som premiss 

at korpsenes egenandel av utgiftene økes fra 30% til 50%. Dersom det ikke 
oppnås enighet, skal avtalen sies opp fra 01.01.2021 

2. For å sikre forutsigbarhet både for korpsene og Kulturskolen, samt sikre klok 
prosess for budsjettbehandling, vil rådmannen legge frem ny sak for HOK 
senest på høsten 2022 med forslag til hvordan rammene for en ny avtale kan 

se ut. Forslaget fra rådmannen skal ta utgangspunkt i kommunens 
økonomiske situasjon, Rammeplan for kulturskolene og innspill/forslag til 

løsning fra Kulturskolen i Ås og korpsene selv. Den generelle vurderingen av 
hva som er riktig å prioritere dersom økonomien fremdeles er veldig stram, 
skal være tungtveiende for forslaget fra rådmannen.  
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K-64/20 
Tilleggssak - vurdering av organisering og samkjøring av 
de kommunale barnehagene 
 

Formannskapets innstilling 02.09.2020: 
1. Alternativene for organisering og samkjøring av de kommunale barnehagene 

tas til orientering. Eventuelle organisatoriske tiltak og endringer for de 

kommunale barnehagene vil følges opp i revidert barnehagebehovsplan 
høsten 2020. 

2. Dersom det i forbindelse med revidert barnehagebehovsplan høsten 2020 
fremmes innstilling om organisatoriske tiltak og endringer for de kommunale 
barnehagene, bes rådmannen legge ved følgende info ved alle alternativene; 

 Hvordan påvirker alternativet kommunens evne til å gi best mulig 
barnehagekvalitet for flest mulig barn i Ås? 

 Hvordan påvirker alternativet barnehagekvaliteten til de berørte barna 
(altså de som berøres direkte av evt. endringer)? 

 Hvilken forfatning er bygningene i, som omtales i alternativet. En kort 

beskrivelse av behov for vedlikehold er nyttig å kjenne til, f.eks. «lite», 
«moderat» eller «omfattende»? 

 Hvilket behov kan tom(me) barnehag(er)/avdeling(er) i alternativet 
brukes, og hva anser rådmannen som mest egnet til å dekke noen av 
kommunens udekte behov (nå og/eller i fremtiden)? 

3. Rådmannen legger fram et anslag over hvor mange barnehageplasser som vil 
være ledig i sentrumsområdet fra neste barnehageår til hvert av 

alternativene. 
4. Miljømessige/trafikale og nærmiljømessige forhold tas med i vurderingene når 

barnehagebehovplanen skal behandles høsten 2020. 
5. Formannskapet ønsker en konkret bygningsmessig status på Tunveien 

barnehage, samt mulige alternative bruksområder. 

 
Kommunestyrets behandling 16.09.2020: 

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

 
Kommunestyrets vedtak 16.09.2020: 

Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
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K-65/20 
Kantinetilbudet på ungdomsskolene 
 

Formannskapets innstilling 02.09.2020: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 

 
Kommunestyrets behandling 16.09.2020: 
Liv Anna Lindman (MDG) foreslo fra MDG og SV: 

Kantinetilbudet ved ungdomsskolene opprettholdes. Det forutsettes at tilbudet 
organiseres og drives av skolene selv innenfor dagens rammer, og at man søker 

absolutt rimeligste måte å tilfredsstille mattilsynets krav for kantinedrift. 
 
Votering: 

Formannskapets innstilling ble vedtatt 24-9 (4MDG, 3SV, 1R, 1KrF) ved 
alternativ votering mot fellesforslaget fra MDG og SV. 

 
Kommunestyrets vedtak 16.09.2020: 
1. Kantinedriften på ungdomsskolene opphører. 

2. Lokalene beholdes. 
3. Det åpnes for at ungdomsskolene innhenter tilbud om vareautomater dersom 

de selv står for organisering, fylling av varer og rengjøring.  
4. Produkter i vendingautomatene må bidra til god helse; være sunne og 

næringsrike, og følge kommunens satsing på og arbeidet med en helhetlig 
plan for mat og måltider. 

 

 
 

K-66/20 
Forslag til utforming av ungdomstilbudene i Ås 
 

Formannskapets innstilling 02.09.2020: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak.  
 

Kommunestyrets behandling 16.09.2020: 
Daniel Martinsen (leder av ungdomsrådet) fikk uttale seg i saken. 

Kjetil Barfelt (Frp) fremmet ungdomsrådets forslag: 
Det kjøpes inn vendingmaskiner (vareautomater) som elevene drifter gjennom 
den allerede eksisterende kantinetjeneste-ordningen. 

Pkt 5. Ordene «innenfor de reduserte rammene» fjernes. 
 

Votering: 
Formannskapets innstilling ble vedtatt 19-14 (4MDG, 3FrP, 3SV, 2V, 1R, 1Krf) 
ved alternativ votering mot FrPs forslag. 

 
Kommunestyrets vedtak 16.09.2020: 

1. Ungdomshusene Rudolf og Midtgard opprettholdes. 
2. Midtgard flyttes til Langbakken 37, jf. K-sak 63/19 i august 2021 med de 

vedtatte endringer. 

3. Ungdomshusene skal være en forebyggende arena og kan iverksette tiltak 
ved bekymring innenfor nåværende ressurser. 
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4. Med utgangspunkt i ungdomshusene skal det utarbeides gode 
samarbeidsformer med frivillige lag og foreninger, med mål om å yte felles 

innsats overfor ungdom. 
5. Det jobbes for et godt aktivitetstilbud ved ungdomsklubbene 5 dager i 

uka, innenfor de reduserte rammene. Dette kan ta form av egenorganisert 

aktivitet ved ungdommene eller ved samarbeid med frivillig sektor eller 
andre. 

 
 
 

K-67/20 
Nyvalg - varamedlem hovedutvalg for teknikk og plan 

(HTP) 
 

Formannskapets innstilling 02.09.2020: 
Som nytt varamedlem på plass nr. 5 i hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) 
velges: Martha Hagbø, V.  

 
Kommunestyrets behandling 16.09.2020: 

Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 16.09.2020: 

Som nytt varamedlem på plass nr. 5 i hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) 
velges: Martha Hagbø, V.  

 
 

 

K-68/20 
Søknad om midlertidig fritak fra kommunale verv - 
Einride Berg (Ap) - nyvalg 
 

Formannskapets innstilling 02.09.2020: 
1. Einride Berg (Ap) innvilges midlertidig fritak fra sine verv som 

kommunestyremedlem og som leder og medlem av hovedutvalg for teknikk 
og plan (HTP) fra og med 1. oktober 2020 til og med 30. juni 2021. 
 

2. Nyvalg av hele utvalget:  
 

Utvalg og varaliste fra Ap, MDG, Sp, SV, V, R og KrF:  

1. Else Jorunn Vestby, Ap  
2. Martin Østtveit-Moe, Ap  
3. Odd Rønningen, Sp  

4. Martin Løken, MDG  
5. Håvard Steinsholt, SV  

6. Trine Hvoslef-Eide, Venstre  
7. Grete Grindal Patil, KRF  
Varaliste:  

1. Anne Gyri Sjøvik, MDG  
2. Morten Gultvedt, Sp  

3. Edvin Søvik, Ap  
4. Yonathan Bisrat Taye, SV  
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5. Martha Hagbø, V  
6. Hans-Jacob Skarpeid, Ap  

7. Anne Hindkleiv, Rødt  
8. Margit Fausko, MDG  
9. Anette Alexandra Dey, Ap  

 
Utvalg og varaliste H/FrP:  

1. Zara Berg, H 
2. Bengt Nøst Klemetsen, H 
Vara:  

1. Hilde-Gunn Sorteberg, H  
2. Ole Fredrik Nordby, H  

3. Ocean Marambanyika, H  
4. Kjetil Barfelt, FrP 

 
Leder: Martin Løken, MDG  
Nestleder: Zara Berg, H  

 
 

Kommunestyrets behandling 16.09.2020: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet ordførers innstilling pkt 2: 
Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) fra og med 1. oktober 2020 til og med 30. 

juni 2021: 
 Som nytt midlertidig medlem (settemedlem) på plass nr. 7 etter opprykk: 

Ane Gyri Sjøvik (MDG) 
 Midlertidig leder av HTP: Nestleder Zara Berg (H) 
 Som ny midlertidig nestleder velges: 

 Som nytt midlertidig varamedlem på plass nr. 9 etter opprykk velges:  
 

Valg av leder: 
Hilde Kristin Marås (H) foreslo Zara Berg (H). 
 

Valg av nestleder: 
Hilde Kristin Marås (H) orienterte om at H ikke stiller med nestleder til utvalget. 

Edvin Søvik (Ap) foreslo Else Jorunn Vestby (Ap). 
 
Votering: 

Formannskapets innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling om nyvalg av HTP ble vedtatt 21-12 (6H, 2Sp, 3FrP, 

1SV) ved alternativ votering mot forslaget fra H. 
 
Kommunestyret valgte enstemmig, som avtalevalg, sammensetning av 

hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) som innstilt fra formannskapet. 
 

Martin Løken (MDG) ble valgt som leder med 21 stemmer ved alternativ votering 
mot Zara Berg (H) 12 stemmer (6H, 2Sp, 3FrP, 1SV).  
 

Else Jorunn Vestby (Ap) ble enstemmig valgt som nestleder. 
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Kommunestyrets vedtak 16.09.2020: 
1. Einride Berg (Ap) innvilges midlertidig fritak fra sine verv som 

kommunestyremedlem og som leder og medlem av hovedutvalg for teknikk 
og plan (HTP) fra og med 1. oktober 2020 til og med 30. juni 2021. 

 

Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) 
 

  Medlem   K M   Varamedlem   K M 

1 Else Jorunn Vestby Ap 1  1 Ane Gyri Sjøvik MDG 1  

2 Martin Østtveit- Moe Ap  1 2 Morten Gultvedt Sp  1 

3 Odd Rønningen Sp  1 3 Edvin Søvik Ap  1 

4 Martin Løken MDG  1 4 Yonatan Bisrat Taye SV  1 

5 Håvard Steinsholt SV  1 5 Martha Hagbø V 1  

6 Trine Hvoslef Eide V 1  6 Hans-Jacob Skarpeid Ap  1 

7 Grete Grindal Patil KrF 1  7 Anne Hindkleiv Hamouni R 1  

          8 Margit Fausko MDG 1  

          9 Anette Alexandra Dey Ap   

  Medlem   K M   Varamedlem   K M 

1 Zara Berg H 1  1 Hilde-Gunn Sorteberg H 1  

2 Bengt Nøst-Klemmetsen H  1 2 Ole Fredrik Nordby H  1 

          3 Ocean Marambanyika H  1 

          4 Kjetil Barfelt FrP  1 
 
Leder: Martin Løken  

Nestleder: Else Jorunn Vestby  
 

Konsekvenser for kommunestyret fra og med 1. oktober 2020 til og med 30. 
juni 2021: 

Etter opprykk foretas det nytt midlertidig valgoppgjør for Arbeiderpartiets liste i 
kommunestyret: 
Else Jorunn Vestby blir midlertidig medlem på plass nr. 9. 

Kristin Ohnstad blir midlertidig vara på plass nr. 12. 
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K-69/20 
Representanter til frie plasser i ungdomsrådet 2020-
2021 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 26.08.2020: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 

Kommunestyrets behandling 16.09.2020: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 16.09.2020: 
Som representanter til frie plasser i ungdomsrådet oppnevnes: 

1. Aurora Skåre 
2. Daniel Martinsen 

3. Thea Werner Bronken 
4. Kristian Engh Ask 
  

Som vararepresentanter velges: 
1. Herman Sildnes 

2. Eunice Compaore 
 
 

 

K-70/20 
Møteplan 2021 - Formannskap og kommunestyre 
 
Formannskapets innstilling 02.09.2020: 

Møteplan 2021 for formannskap og kommunestyre vedtas i henhold til vedlegg 1. 
 

For hovedutvalg, utvalg og råd er møteplanen kun retningsgivende. De vedtar 
selv sine møteplaner innenfor formannskapets og kommunestyrets møtestruktur. 
 

Protokoller fra hovedutvalgene må etterstrebes sendes ut i løpet av fredagen 
samme uke som møtet finner sted. 

 
 
Kommunestyrets behandling 16.09.2020: 

Ordfører foreslo å utsettes saken av tidsmessige årsaker. 
 

Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 16.09.2020: 

Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
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K-71/20 
Fastsetting av valgdag - Stortingsvalg og sametingsvalg 
2021 
 

Formannskapets innstilling 02.09.2020: 

Valgting ved stortingsvalg og sametingsvalg 2021 holdes mandag 13. september. 
 
Kommunestyrets behandling 16.09.2020: 

Ordfører foreslo å utsettes saken av tidsmessige årsaker. 
 

Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 16.09.2020: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
 

 
 

K-72/20 
Stemmekretsinndeling gjeldende fra stortingsvalget 
2021 
 

Formannskapets innstilling 02.09.2020: 

Ås kommune deles inn i følgende fire stemmekretser: 

 Åsgård og Brønnerud 

 Rustad, Holstad og Kroer 

 Nordby 

 Solberg 
 

Kommunestyrets behandling 16.09.2020: 

Ordfører foreslo å utsettes saken av tidsmessige årsaker. 
 

Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 16.09.2020: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
 

 
 

K-73/20 
Valg av valgstyre 
 

Ordførers innstilling: 
Valgstyret i Ås for perioden 2019 – 2023 velges med samme sammensetning 
som formannskapet. Ordfører velges som leder og varaordfører som nestleder. 
 

Kommunestyrets behandling 16.09.2020: 
Ordfører foreslo å utsettes saken av tidsmessige årsaker. 
 

Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 16.09.2020: 

Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
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K-74/20 
Budsjettreguleringer 1. tertial 2020- ny behandling 
 

Formannskapets innstilling 02.09.2020: 
Budsjettreguleringer 1. tertial 2020 tas til orientering. 

Investeringer: 
 Institusjons- og omsorgsbolig nord, nybygg stoppes og tas ut av budsjett. Det 

må tas en ny samlet vurdering av behov for disse boligene knyttet til 

utbygging på Moer, omstilling etc. 
 Ombygging Dr Sødringsvei stoppes og tas ut av budsjett. Det gjøres en ny 

vurdering av behovet. 
 Hurtigladepunkt for el-bil stoppes inntil videre. Private aktører etablerer slike 

ladepunkter over hele landet, og man bør arbeide for at de også kan etablere 

i Ås uten kommunal støtte. Det gjøres undersøkelser knyttet til dette frem 
mot budsjett 2021. 

 
Kommunestyrets behandling 16.09.2020: 
Edvin Søvik (Ap) foreslo fra Ap, H, Sp, MDG, FrP og V: 

I kommunestyrets møte 17. juni 2020 ble kommunal delfinansiering på kroner 
700 000 til prosjektet «Toløkka- ballplass og skøytebane» fjernet i sak 40/20 

Tiltaksplan idrett, nærmiljø og friluftsliv. Rådmannens kommentar i saken var at 
dette var et positivt tiltak i et område hvor det ikke finnes slike plasser, og 

tiltaket var derfor foreslått tatt inn i handlingsplanen for nærmiljøanlegg. 
 
Vedtaket har i etterkant skapt en ekstra utfordring for initiativtaker, gjennom at 

det vanskeliggjør muligheten for at kommunen kan stå som søker på 
byggesøknad. Med kommunen som søker gir det prosjektet mer troverdighet i 

søknader om ekstern finansiering. 
 
Kommunestyret i Ås bevilger derfor inntil 20 000 kroner til prosjektavdelingen i 

kommunen, slik at kommunen kan stå som søker på byggesøknad for prosjektet 
«Toløkka -ballplass og skøytebane.» 

 
Tor Malnes Grobstok (MDG) foreslo: 
Innsparte midler ved eventuell stopp i investering i hurtigladepunkt for elbil, 

overføres til andre klima- og miljøtiltak. 
 

Hilde Kristin Marås (H) foreslo: 
Område kultur-, idrett- og fritidstjenester reduseres med  
2 stillinger kr 1 200 000 

Område fysisk planlegging, natur og nærmiljø reduseres med  
2 stillinger kr 1 200 000 

Område grunnskoleopplæring (spesialundervisning) økes med                   
kr 1 400 000 
Kuttene er beregnet med helårseffekter og innarbeides i budsjettforslaget 

 
Område fysisk planlegging, natur og nærmiljø (Toløkka) økes med kr 20 000 tas 

fra disp.fond. 
 
Ordfører foreslo: 

«tas til orientering» i første setning endres til «vedtas».  
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Votering: 

Ordførers forslag første setning ble enstemmig vedtatt.  
Formannskapets innstilling om investeringer i tre punkter ble enstemmig vedtatt. 
MDGs forslag ble nedstemt 28 -5 (4MDG, 1R) 

Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. Hs forslag om Toløkka erstatter siste 
avsnitt.  

Hs forslag forøvrig ble nedstemt 23-10 (6H, 3FrP, 1V) 
 
Kommunestyrets vedtak 16.09.2020: 

Budsjettreguleringer 1. tertial 2020 vedtas. 
Investeringer: 

 Institusjons- og omsorgsbolig nord, nybygg stoppes og tas ut av budsjett. Det 
må tas en ny samlet vurdering av behov for disse boligene knyttet til 

utbygging på Moer, omstilling etc. 
 Ombygging Dr Sødringsvei stoppes og tas ut av budsjett. Det gjøres en ny 

vurdering av behovet. 

 Hurtigladepunkt for el-bil stoppes inntil videre. Private aktører etablerer slike 
ladepunkter over hele landet, og man bør arbeide for at de også kan etablere 

i Ås uten kommunal støtte. Det gjøres undersøkelser knyttet til dette frem 
mot budsjett 2021. 

 

I kommunestyrets møte 17. juni 2020 ble kommunal delfinansiering på kroner 
700 000 til prosjektet «Toløkka- ballplass og skøytebane» fjernet i sak 40/20 

Tiltaksplan idrett, nærmiljø og friluftsliv. Rådmannens kommentar i saken var at 
dette var et positivt tiltak i et område hvor det ikke finnes slike plasser, og 
tiltaket var derfor foreslått tatt inn i handlingsplanen for nærmiljøanlegg. 

 
Vedtaket har i etterkant skapt en ekstra utfordring for initiativtaker, gjennom at 

det vanskeliggjør muligheten for at kommunen kan stå som søker på 
byggesøknad. Med kommunen som søker gir det prosjektet mer troverdighet i 
søknader om ekstern finansiering. 

 
Område fysisk planlegging, natur og nærmiljø (Toløkka) økes med kr 20 000 tas 

fra disposisjonsfond. 
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K-75/20 
Forvaltningsrevisjon av utleieboliger 
 

Kontrollutvalgets innstilling: 
1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapport Utleieboliger i Ås 

kommune, og ber rådmann følge opp følgende anbefalinger:  
1)  Gjennomføre gjengs leievurdering av boliger hvor dette ikke er gjort 

siste tre år.  

2)  Gjennomgå portefølje av boliger for å vurdere om boligen både har en 
beliggenhet og en beskaffenhet som er tilpasset leietagerne.  

3)  Vurdere behovet for overkapasitet av utleieboliger.  
4) Etablere et system som systematiserer opplysninger om boligens 

generelle beskaffenhet og behov for vedlikehold.  

5)  Gjennomføre jevnlige tilstandsvurderinger av boligene, herunder  
brannsikkerhet.  

6)  Gjennomføre tilstrekkelig preventivt vedlikehold.  
7)  Sikre tilstrekkelig kapasitet for raskt å kunne klargjøre boligene for ny 

utleie.  

8)  Følge rutinebeskrivelse om samarbeid om husleierestanser.  
 

2. Kommunestyret ber rådmann gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding 
for hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 12 måneder.  

 
Kommunestyrets behandling 16.09.2020: 
Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 

 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 16.09.2020: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
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K-76/20 
Forvaltningsrevisjon - Arbeidsmiljø for ansatte ved 
grunnskolen 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 

 

1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Arbeidsmiljø for 
ansatte ved grunnskolen i Ås kommune, og ber rådmann følge opp følgende 
anbefalinger: 

a) Kommunen bør forsikre seg om at det er et systematisert  
medbestemmelsesarbeid ved alle de kommunale skolene. 

b) Kommunen bør forsikre seg om at alle avvik knyttet til vold, trusler og  
trakassering blir kartlagt, tilstrekkelig behandlet, og unngå at det blir 
en årsak til sykefravær. 

c) Skolene bør utarbeide klare retningslinjer for hva de anser som 
alvorlige avvik og mindre alvorlige avvik 

d) Skolene bør forsikre seg om at iverksatte tiltak i forbindelse med avvik  
er godt kjent for berørte ansatte. 

2. Kommunestyret ber rådmann gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding om  

    oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder. 
 

Kommunestyrets behandling 16.09.2020: 

Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 
 

Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
  
Kommunestyrets vedtak 16.09.2020: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
 

 
 

K-77/20 
Fjernmøter i folkevalgte organer 
 

Ordførers innstilling 14.09.2020: 
Folkevalgte organer i kommunen har adgang til å holde møter som fjernmøte, jf. 
kommuneloven § 11-7. 
 

Kommunestyrets behandling 16.09.2020: 
Saken ble sendt som e-post til kommunestyrets medlemmer 14.09.2020. 
 

Håvard Steinsholt (SV) foreslo tilføyelse: 
«….når dette er nødvendig av smittevernhensyn.» 
 

Ordfører foreslo at adgangen begrenses til 2020 og 2021.  
 

Votering: Innstillingen med foreslåtte endringer ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 16.09.2020: 

Folkevalgte organer i kommunen har for 2020 og 2021 adgang til å holde møter 
som fjernmøte når dette er nødvendig av smittevernhensyn, jf. kommuneloven § 
11-7. 
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