
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 13/450-2 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Kommunestyret Ås kulturhus, Store sal 27.02.2013 
 

K-sak: 7/13 – 13/13 Kl.: 18.30-21.40 
 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A: Ivar Ekanger, Tone Holm Dagsvold og Marius H. Borge 
H: Ida Elisabeth Krogstad 
Sp: Annett Michelsen 
 

Møtende medlemmer:  
A: Johan Alnes, Anne Odenmarck, Ina Rangønes Libak, Laila P. Nordsveen,  
 Joar Solberg, Tommy Skar og Ola Nordal 
H: Gro Haug, Egil A. Ørbeck, Sverre Strand Teigen, Rubina Mushtaq,  
 Monica Langfeldt Fjeld, Hilde Kristin Marås og Jan Ove Rikheim 
FrP: Arne Hillestad, Torill Horgen, Kjetil Barfelt og Terje Michaelsen 
V: Jorunn Nakken, Olav Østerås og Inger Skjervold Rosenfeld 
Sp: Marianne Røed og Odd Rønningen  
SV: Saroj Pal, Hege Opedal og Roberto Puente Corral 
KrF: Morten Lillemo  
MDG: Øystein Westerhagen Milvang 
 

Møtende varamedlemmer:  
A: Kjell-Ivar Brynildsen, Kristin Ohnstad og Else Jorunn Vestby 
H: Dag Guttormsen 
Sp: Arne Ellingsberg 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Trine Christensen, konsulent Jeanette Karlsen – sekretær, teknisk sjef Arnt 
Øybekk, helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, oppvekst- og kultursjef Ellen 
Benestad, plan- og utviklingssjef Cornelia Solheim og service- og 
kommunikasjonssjef Andreas Brodahl. 
 

Andre møtte: 
Kontrollutvalgsleder Håkon Henriksen. 
 

Diverse merknader:  
Ordfører innkalte til ekstraordinært formannskapsmøte etter kommunestyrets møte, 
for behandling av F-sak 13/13 Nylundkvartalet - parkeringsdekning. 
 

Ordfører la frem forslag ved starten av møtet vedrørende oppfølging av K-sak 76/12, 
12.02.2012 - Flytting av folkebiblioteket i Nordby til Vinterbrosenteret. 
 

 

Godkjent 04.03.2013 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 

Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 

K-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 
 
7/13 12/1401 140  
FORSLAG TIL PLANSTRATEGI 2013 - 2016  
 
8/13 13/256 F61 &18  
TEMAPLAN FOR RUSMIDDELPOLITIKK I ÅS KOMMUNE 2013-2016  
 
9/13 13/295 A00 &14  
TILSTANDSRAPPORT FOR BARNEHAGER OG GRUNNSKOLEN I ÅS 2012  
 
10/13 12/1872 A20  
OMGJØRING AV ENGASJEMENT TIL FAST STILLING SOM SOSIALPEDAGOG - 
PEDAGOGISK PSYKOLOGISK SENTER (PPS) 
 
11/13 12/2296 480  
INSPEKTØRSTILLING SOLBERG SKOLE  
 
12/13 13/12 033  
VALG TIL VERV I ÅS ELDRERÅD  
 
13/13 10/652 033 &14  
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2012  
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ENDRING AV MØTEDATO  

 

 

Kommunestyrets møte 26.06.2013 – forslag om endret møtedato til 19.06.2013 
Formannskapet ga sin tilslutning til ordførers forslag om at kommunestyrets junimøte 
fremskyndes én uke, jf. formannskapets meldingssak nr. 3 i møte 13.02.2013. 
Forslag til endret møtedato tas opp i kommunestyremøte. 
 

Kommunestyrets behandling i møte 27.02.2013: 
Kommunestyret ga enstemmig tilslutning til forslag om endring av møtedato. 
Kommunestyrets møte 26.06.2013 flyttes til 19.06.2013. 

 

 

 

 

 

INFORMASJON FRA ORDFØRER OG EVENTUELT 
 
 

 Næringskonferansen i Follo  
Næringskonferansen i Follo 2013 arrangeres i regi av Follorådet og finner sted 
den 18. april på Rosenholm Campus Konferansesenter i Oppegård. Informasjon 
om konferansen er sendt tidligere deltagere, og kan leses på Follorådets 
hjemmeside. Frist for påmelding er 15. april 

 

 

 WEB-overføring av kommunestyremøter 
Det er lagt inn i kommunens handlingsplan for 2013-2016 å prøve ut direkte 
videooverføring av kommunestyremøter på Internett. 
Bakgrunn for at en ønsker web overføringer er  
o å få større åpenhet rundt de politiske møtene,  
o større publikum,  
o gjøre det enklere å aktivisere innbyggerne for lokalpolitisk arbeid og  
o for å gjøre det enklere for innbyggerne å følge politiske møter. 

 
Ordningen er tenkt som et prøveprosjekt i 2013, og med planlagt oppstart i 
aprilmøtet. 

 
 

 Orientering fra politiet 
Kommunestyrets møte 2. mai starter med en orientering fra politiet om 
kriminalitetsstatistikk for Ås i 2012. 

 
 

 Flytting av folkebiblioteket i Nordby til Vinterbrosenteret  
Oppfølging av K-sak 76/12 12.02.2012, pkt. 3 i vedlegg til kommunestyrets vedtak. 
 
I følge vedtaket skal rådmannen utrede saken for behandling i hovedutvalg for 
oppvekst og kultur innen utgangen av april og i kommunestyret innen juni 2013.  
 

http://www.follo.no/folloradet/Fokusomrader/Naringsutvikling/Naringskonferansen/Naringskonferansen-2013/
http://www.follo.no/folloradet/Fokusomrader/Naringsutvikling/Naringskonferansen/Naringskonferansen-2013/
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Saksopplysning: 
- Som kjent er Vinterbrosenteret under ombygging og offisiell åpning etter 

ombyggingen er nå fastsatt til torsdag 13. juni 2013.  
- Senteret ønsker at innredningen av biblioteklokalene skal være ferdige innen 

samme dato.  
- Det har vært ført forhandlinger med Ås kommune om betingelsene for en 10-

årig leieavtale. 
- Tilbudet samsvarer med budsjettvedtaket. 
- Etableringskostnader diskuteres mellom senteret og Ås kommunes 

administrasjon. Det nevnes at disse engangskostnadene kanskje er for lavt 
vurdert i budsjettvedtaket. 

- For å kunne få tilgang til lokalene innen 13. juni må innredningsarbeidene 
starte senest i april. 

 

Ordfører la frem følgende forslag: 
1. Forutsatt at rådmannen og Vinterbrosenteret kommer til enighet innenfor de 

leiepriser som er vedtatt i k-sak 76/12, gis formannskapet fullmakt til å 
godkjenne leieavtalen. 

2. Engangskostnader til utredning, innredning og flytting vurderes av 
rådmannen med utgangspunkt i de rammer som er stilt til disposisjon i 
budsjettvedtaket. 

3. Utredning av følgende punkt følger opprinnelig tidsplan: 
- inntil 100 000 til ev. styrking av skolebiblioteket på Nordbytun 

ungdomsskole 
- inntil 300 000 til generell styrking av skolebibliotektjenesten i Ås 

 

Votering: 
Ordførers forslag ble forkastet 19-14 (10A, 4FrP). 
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K-sak 7/13  

FORSLAG TIL PLANSTRATEGI 2013 - 2016  
 

Formannskapets innstilling 13.02.2013: 
Forslag til kommunal planstrategi 2013-2016 for Ås gjøres offentlig i henhold til plan- 
og bygningslovens § 10-1 andre ledd, og legges frem for endelig vedtak i 
kommunestyret 3. april 2013. 
 

Kommunestyrets behandling 27.02.2013: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag til planstrategien: 

 Kap 3.2 Befolkningsutvikling 
Prosentsatsene korrigeres slik at de blir matematisk korrekte. 

o 18 % endres til 22 % 
o 1,8 % endres til 2,0 % 
o 2,9 % endres til 2,1 % 

 Kap 3.2 Boligtyper 
Avsnittet boligtyper gjennomgås og korrigeres. Tabellen kompletteres med antall 
mennesker som bor i de ulike boligtypene. 
(Årsak: Avsnittet og tabell 3 kan ganske enkelt ikke være rett. Det finnes ikke 
1430 boligblokker i Ås kommune. Det er mulig det finnes 1430 boenheter i 
boligblokker i Ås kommune, men det er i tilfelle noe helt annet.) 

 Kap 4.1.2 annet avsnitt endres til: 
I arealdelen i gjeldende kommuneplanen er det begrenset med nye boligarealer i 
Ås tettsted. Særlig med bakgrunn i prognosert vekst er det behov for å vurdere 
nye arealer for bolig og næring i Ås kommune. 

 Kap 4.1.2 tredje avsnitt endres til: 
I revidering av kommuneplanen hensyntas Regional plan for areal og transport i 
Oslo og Akershus, som skal vedtas i 2014. 

 I kap 4.1.2 legges til et siste avsnitt: 
Kommuneplanutvalget delegerer hele eller deler av arbeidet med 
Kommuneplanens Planbestemmelser (kap 9 i eksisterende Kommuneplan) til 
hovedutvalg for teknikk og miljø. 

 I kap 4.2.2 tredje avsnitt endres første setning til: 
Kommunale detaljreguleringsplaner som skal utarbeides/ferdigstilles i perioden er 
blant annet reguleringsplan for Dyster Eldor søndre del, reguleringsplan for del av 
Langbakken/Aschjemskogen og endret reguleringsplan for et område mellom 
Brekkeveien og Østfoldbanen. 

 Kap 4.2.3 under Plan- og utviklingsavdelingen endres til: 
I St. meld. nr 16 Nasjonal transportplan 2010-2019 (NTP) er det et mål at 
sykkelandelen skal økes og ett av virkemidlene er at tettsteder med mer enn 5000 
innbyggere utvikler et sammenhengende sykkelveinett. 
Samferdselsdepartementet har satt som krav at plan for hovedsykkelveinettet i 
tettstedet skal være utarbeidet og politisk behandlet innen utgangen av 2013. 
Hovedutvalg for teknikk og miljø har tatt initiativ til at det utarbeides en 
sykkelveiplan for Ås kommune. Denne utarbeides i samarbeid mellom Plan og 
utviklingsavdelingen og kommunalteknisk avdeling. Hovedutvalg for teknikk og 
miljø har tatt initiativ til at det utarbeides en konsekvensutredning/plan for 
salamanderbestanden i Ås kommune. Basert på denne kan det utarbeides en 
skjøtselsplan for dammer med stor salamander. 

 Vedlegg 1. 
Vedlegg 1 oppdateres slik at det reflekterer endringsvedtak. 
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Ola Nordal (A) fremmet endringsforslag til FrPs forslag: 

 Forslag i kulepkt. 5 strykes. 

 Forslag i kulepkt. 7, ordet «konsekvensutredning» strykes. 
 

Votering: 
Formannskapets innstilling med forslag fra FrP og Ap ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 27.02.2013: 
Forslag til kommunal planstrategi 2013-2016 for Ås gjøres offentlig i henhold til plan- 
og bygningslovens § 10-1 andre ledd, og legges frem for endelig vedtak i 
kommunestyret 3. april 2013. 
 
Følgende endringer foretas i kommunal planstrategi 2013-2016: 

 Kap 3.2 Befolkningsutvikling 
Prosentsatsene korrigeres slik at de blir matematisk korrekte. 

o 18 % endres til 22 % 
o 1,8 % endres til 2,0 % 
o 2,9 % endres til 2,1 % 

 Kap 3.2 Boligtyper 
Avsnittet boligtyper gjennomgås og korrigeres. Tabellen kompletteres med antall 
mennesker som bor i de ulike boligtypene. 
(Årsak: Avsnittet og tabell 3 kan ganske enkelt ikke være rett. Det finnes ikke 
1430 boligblokker i Ås kommune. Det er mulig det finnes 1430 boenheter i 
boligblokker i Ås kommune, men det er i tilfelle noe helt annet.) 

 Kap 4.1.2 annet avsnitt endres til: 
I arealdelen i gjeldende kommuneplanen er det begrenset med nye boligarealer i 
Ås tettsted. Særlig med bakgrunn i prognosert vekst er det behov for å vurdere 
nye arealer for bolig og næring i Ås kommune. 

 Kap 4.1.2 tredje avsnitt endres til: 
I revidering av kommuneplanen hensyntas Regional plan for areal og transport i 
Oslo og Akershus, som skal vedtas i 2014. 

 I kap 4.2.2 tredje avsnitt endres første setning til: 
Kommunale detaljreguleringsplaner som skal utarbeides/ferdigstilles i perioden er 
blant annet reguleringsplan for Dyster Eldor søndre del, reguleringsplan for del av 
Langbakken/Aschjemskogen og endret reguleringsplan for et område mellom 
Brekkeveien og Østfoldbanen. 

 Kap 4.2.3 under Plan- og utviklingsavdelingen endres til: 
I St. meld. nr 16 Nasjonal transportplan 2010-2019 (NTP) er det et mål at 
sykkelandelen skal økes og ett av virkemidlene er at tettsteder med mer enn 5000 
innbyggere utvikler et sammenhengende sykkelveinett. 
Samferdselsdepartementet har satt som krav at plan for hovedsykkelveinettet i 
tettstedet skal være utarbeidet og politisk behandlet innen utgangen av 2013. 
Hovedutvalg for teknikk og miljø har tatt initiativ til at det utarbeides en 
sykkelveiplan for Ås kommune. Denne utarbeides i samarbeid mellom Plan og 
utviklingsavdelingen og kommunalteknisk avdeling. Hovedutvalg for teknikk og 
miljø har tatt initiativ til at det utarbeides en plan for salamanderbestanden i Ås 
kommune. Basert på denne kan det utarbeides en skjøtselsplan for dammer med 
stor salamander. 

 Vedlegg 1. 
Vedlegg 1 oppdateres slik at det reflekterer endringsvedtak. 
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K-sak 8/13  

TEMAPLAN FOR RUSMIDDELPOLITIKK I ÅS KOMMUNE 2013-2016  
 

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 14.02.2013: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 

Kommunestyrets behandling 27.02.2013: 
Votering:  
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 27.02.2013: 
1. Temaplan for rusmiddelpolitikk for 2013-2016 vedtas.  
2. Tiltakene i planen innarbeides i handlingsprogrammet for perioden. 
3. Endring i Temaplanen, pkt.5.2, første avsnitt, ny setning etter …….d.d.: 

Slik kartlegging skal foretas i løpet av planperioden, med særlig fokus på 
omfang av alkoholproblemer blant kommunes innbyggere.  

 
 
 
  

K-sak 9/13  

TILSTANDSRAPPORT FOR BARNEHAGER OG GRUNNSKOLEN I ÅS 2012  

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 14.02.2013: 
Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 tas til orientering.  
 
Hovedutvalget mener det mangler en konkret innstilling på hva som trengs for å 
styrke barnehager og grunnskolen, og ber om at det utarbeides en konkret plan over 
hvordan de ulike tiltakene skal iverksettes, innen mai 2013. 
 

Kommunestyrets behandling 27.02.2013: 
Olav Østerås (V) fremmet følgende alternative forslag til innstillingens andre avsnitt, 
på vegne av V og SV: 
Kommunestyret ønsker konkrete forslag på hva som treng for å styrke skole og 
barnehage resultater fremover. Administrasjonen bes om å engasjere ledere ved 
hver enkelt skole og barnehage for å sette konkrete mål på hvert av 
evalueringsteamene i forhold til årets oppnådde resultat, og konkrete målbare tiltak 
legges frem for hovedutvalg for oppvekst og kultur i løpet av mai 2013. 
 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag som tillegg til innstillingen: 
Skolene diskuterer skolenes resultater og tiltak for å forbedre aktivt i møte med 
foreldre. 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag til tilstandsrapporten: 

Til kap 3.8 Eiendommer 
Rådmannen legger frem sak i kommunestyret senest i aprilmøtet der det redegjøres 
for pkt. 2 i KS vedtak i sak 71/12. 

Til kap 4. Nytt mål for nasjonale prøver. 
Lokale mål for nasjonale prøver for 2013: 

 Ved nasjonale prøver på 5.trinn skal andelen elever med resultater på 
mestringsnivå 1 reduseres med 20 % i forhold til 2012. Dessuten skal andelen 
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elever ved hver enkelt barneskole med resultater på mestringsnivå 1 være lavere 
enn for gjennomsnittet i Akershus. 

 Ved nasjonale prøver på 9.trinn skal andelen elever med resultater på 
mestringsnivå 4 og 5 ha økt med 10 % i forhold til 2012. Dessuten skal andelen 
elever ved hver enkelt ungdomsskole med resultater på mestringsnivå 1 og 2 
være lavere enn for gjennomsnittet i Akershus. 

Dessuten følgende nye punkter: 

 Kommunen offentliggjør resultatene fra nasjonale prøver på kommunens nettside. 

 Alle elevers foresatte (i 5., 8. og 9. klasse) informeres skriftlig om den enkelte 
skoles resultater på nasjonale prøver og om kommunens og fylkets 
gjennomsnittlige resultater. 

Kap 4.2 Karakterer - matematikk, norsk og engelsk 
Lokale mål for 2013 
Karakternivået i Ås kommune skal i gjennomsnitt ligge over karakternivået i 
Akershus. 
 

Votering: 
Hovedutvalgets innstilling første avsnitt ble enstemmig vedtatt. 
Hovedutvalgets innstilling andre avsnitt ble vedtatt 22-11 (3V, 3Sp, 3SV, 1KrF, 
1MDG) ved alternativ votering mot V og SVs forslag. 
Hs forslag ble nedstemt 19-14 (8H, 4FrP, 1MDG, 1KrF). 
FrPs forslag til  kap 3.8 ble enstemmig vedtatt. 
 kap 4 kulepkt. 1 ble nedstemt 18-15 (8H, 4FrP, 3V). 
 kap 4 kulepkt. 2 ble nedstemt 18-15 (8H, 4FrP, 3V). 
 kap 4 kulepkt. 3 ble nedstemt 21-12 (8H, 4FrP). 
 kap 4 kulepkt. 4 ble nedstemt 21-12 (8H, 4FrP). 
 kap 4.2 ble vedtatt 18-15 (10A, 1Sp, 3SV, 1MDG). 

 

Kommunestyrets vedtak 27.02.2013: 
Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 tas til orientering.  
 
Kommunestyret mener det mangler en konkret innstilling på hva som trengs for å 
styrke barnehager og grunnskolen, og ber om at det utarbeides en konkret plan over 
hvordan de ulike tiltakene skal iverksettes, innen mai 2013. 
 
Følgende endringer foretas i tilstandsrapport for barnehager og skoler 2012: 

 Til kap 3.8 Eiendommer 
Rådmannen legger frem sak i kommunestyret senest i aprilmøtet der det 
redegjøres for pkt. 2 i KS vedtak i sak 71/12. 

 Kap 4.2 Karakterer - matematikk, norsk og engelsk 
Lokale mål for 2013 
Karakternivået i Ås kommune skal i gjennomsnitt ligge over karakternivået i 
Akershus. 
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K-sak 10/13  

OMGJØRING AV ENGASJEMENT TIL FAST STILLING SOM SOSIALPEDAGOG - 

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK SENTER (PPS) 
 

Formannskapets innstilling 13.02.2013: 
1. Prosjektstillingen i PPS som arbeider med direkte systemarbeid på skolene i 

Nordby, omgjøres til fast stilling fra 1.8.13. 
2. Lønnsmidlene dekkes innenfor vedtatt lønnsbudsjett for 2013. 
 

Kommunestyrets behandling 27.02.2013: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes, og tas opp igjen samtidig som behandling av regnskap 2012 og 
budsjettreguleringer i denne forbindelse. 

 

Votering: 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 27.02.2013: 
Saken utsettes, og tas opp igjen samtidig som behandling av regnskap 2012 og 
budsjettreguleringer i denne forbindelse. 
 
 
 
  

K-sak 11/13  

INSPEKTØRSTILLING SOLBERG SKOLE  

 

Formannskapets innstilling 13.02.2013: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 

Kommunestyrets behandling 27.02.2013: 
Votering:  
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 27.02.2013: 

 Med virkning fra 01.08.2013 opprettes det en stillingshjemmel som 
undervisningsinspektør ved Solberg skole.  

 Undervisningsinspektørstillingen finansieres innen skolens budsjettramme. 
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K-sak 12/13  

VALG TIL VERV I ÅS ELDRERÅD  
 

Formannskapets innstilling 13.02.2013: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 

Kommunestyrets behandling 27.02.2013: 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 27.02.2013: 
For resten av perioden 2011 – 2015 i Ås eldreråd velges  

 Egil Ekberg som medlem og 

 Hans Kjensli som personlig varamedlem. 
 
 
 
  

K-sak 13/13  

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2012  
 

Kontrollutvalgets innstilling 29.01.2013: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 

Kommunestyrets behandling 27.02.2013: 
Kontrollutvalgets leder Håkon L. Henriksen orienterte om årsrapporten. 

 

Votering: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 27.02.2013: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2012 til orientering. 
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