Ås kommune

MØTEPROTOKOLL
Formannskapet
Møtetid:
Sted:

08.10.2014 kl. 18.30 – 22.05
Ås kulturhus, Lille sal

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.
Møtende medlemmer:
Ap: Johan Alnes*, Ivar Ekanger
V: Jorunn Nakken
Sp: Marianne Røed
SV: Hege Opedal
FrP: Gro Haug
H: Egil A. Ørbeck
KrF: Morten Lillemo
FrP: Arne Hillestad
Møtende varamedlemmer:
Ingen
Forfall: Johan Alnes f.o.m. F-sak 66/14.
Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,
helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, teknisk sjef Nils-Erik Pedersen,
oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, økonomisjef Emil Schmidt og service- og
kommunikasjonssjef Andreas Brodahl.
Diverse merknader:
Henvendelse fra hovedutvalg for teknikk og miljø om ny behandling av F-sak 49/14
ble ved møtets start vedtatt satt på sakskartet, 8-1 (SV). Saken ble behandlet til slutt i
møtet som sak 67/14.
Deretter ble drøftingssaken behandlet før sakene 56 – 67.
Kl. 21.50, etter votering i sak 66, forlot Johan Alnes møtet og Marianne Røed (Sp)
tok over som møteleder.
Møteprotokoll godkjent 09.10.2014
av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed.
Protokollering av sak 67/14 ble godkjent av Marianne Røed og Morten Lillemo.
Underskrifter:
___________________
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___________________
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Referatsaker
Referatsakene ble tatt til orientering.
Drøfting
Handlingsprogram 2015-18 - Drøfting med utvalgene
Se notat av 16.09.2014 til råd, hovedutvalg, administrasjonsutvalg og formannskap,
jf. 14/02253-4. (Separat vedlegg / lesebrett: Vedlegg til flere utvalg)
Formannskapets behandling 08.10.2014:
Notatet ble drøftet og tatt til orientering.
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Saker til behandling

F-56/14
2. tertialrapport 2014
Innstilling fra administrasjonsutvalget, hovedutvalgene og rådmannen:
Tilsvarer formannskapets innstilling.
Formannskapets behandling 08.10.2014:
Partiene kan sende inn spørsmål til rådmannen i løpet av inneværende uke, for svar
innen mandag 20.10.2014. trine.christensen@as.kommune.no
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.
Formannskapets innstilling 08.10.2014:
2. tertialrapport 2014 tas til orientering.

F-57/14
Budsjettreguleringer 2.tertial 2014
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 07.10.2014
Budsjettregulering for oppvekst og kultur foretas i henhold til tabell 1 og 2.
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 25.09.2014:
Budsjettreguleringene ble tatt til orientering.
Innstilling fra administrasjonsutvalget 08.10.2014, hovedutvalg for helse og
sosial 24.09.2014, og rådmannen:
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2
Formannskapets behandling 08.10.2014:
Partiene kan sende inn spørsmål til rådmannen i løpet av inneværende uke, for svar
innen mandag 20.10.2014. trine.christensen@as.kommune.no
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.
Formannskapets innstilling 08.10.2014:
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.
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F-58/14
Skolekapasitet fram mot 2030
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 07.10.2014:
1. Rustad skole bygges snarest ut til 4 parallell barneskole med alternativ 3 i EH
Consult AS´ «mulighetsstudie Rustad skole» fremlagt for formannskapet
11.06.2014.
2. Dersom det blir underkapasitet på klasserom ved enkelte skoler i perioden før nye
skoler står ferdig, vurderes flytting av hele klasser fremfor flytting av enkeltelever.
3. Det gamle biblioteket på Nordbytun settes våren 2015 i stand til minimum 4
permanente klasserom. 7.klasse ved Solberg, Nordby og Sjøskogen
samlokaliseres ved Nordbytun.
4. Paviljong 2 på Åsgård skole rives, og det settes opp midlertidige modulbygg i 2
etasjer for å møte elevtallsveksten inntil Rustad skole står ferdig.
5. Planarbeidet med igangsetting av byggetrinn 3 på Sjøskogen skole igangsettes
umiddelbart og innarbeides i handlingsplan og budsjett for 2015.
6. Arbeidet med utvidelse av Åsgård skole til 4-parallell skole på Søråsjordet
igangsettes og planleggingsmidler innarbeides i handlingsplan og budsjett for
2015.
7. Rådmannen bes om å sette opp en samlet, bindende tidsplan for saksgang hvor
det framgår i hvilke måter de enkelte saker skal behandles i hvilke politiske
utvalg, og med årstall for ferdigstilling av punktene vedtatt i HOK sak 35/14.
Beslutning fra Hovedutvalg for oppvekst og kulturs drøftingsmøte 16.09.2014:
Hovedutvalget ba om flere opplysninger til neste møte vedrørende kostnader jf. punkt
1 og 4. Det oppsatte møte 24.09.2014 ble utsatt til tirsdag 07.10.2014.
Behandling av saken fortsetter på neste møte.
Ungdomsrådets vedtak 23.09.2014:
Ungdomsrådet slutter seg til rådmannens innstilling med følgende tilleggsuttalelse:
Ungdomsrådet ser behovet for midlertidige løsninger for å imøtekomme
elevtallsveksten. Ungdomsrådet vil samtidig oppfordre til å tenke langsiktig og
helhetlig, med fokus på elevenes beste.
Ungdomsrådet vil også understreke viktigheten av trygge skoleveier.
Rådmannens innstilling:
1. Rustad skole bygges snarest ut til 4 parallell barneskole.
2. Det innføres alternative skolegrenser for å utnytte skolekapasiteten på Kroer og
Brønnerud skole
3. Det gamle biblioteket på Nordbytun settes våren 2015 i stand til klasserom slik at
7. trinn på Solberg og evt Sjøskogen skole kan bruke disse fra høsten 2015.
4. Paviljong 2 på Åsgård skole rives, og det settes opp midlertidige modulbygg i 2
etasjer for å møte elevtallsveksten inntil Rustad skole står ferdig.
5. Det utredes om Sjøskogen skole og Ås ungdomsskole skal bygges ut /foreta
mindre ombygginger for å kunne møte økt elevtallsvekst.
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Formannskapets behandling 08.10.2014:
Ivar Ekanger (Ap) fremmet innstilling fra hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)
med følgende omforente endringer:
punkt 1 endres til «Rustad skole bygges snarest ut til 4 parallell barneskole inkludert
flerbrukshall», lokalene spesifiseres ikke i punkt 3 og «bindende» utgår i punkt 7.
Morten Lillemo (KrF) fremmet
1. tilleggsforslag til HOKs innstilling pkt.1:
Under planleggingen skal det legges særskilt vekt på utforming av gode og
funksjonelle uteareal. Det utredes samtidig om dagens uteareal kan utvides.
Jorunn Nakken (V) fremmet Olav Østerås’ (V) forslag i HOK:
1. (jf. V’s forslag pkt. 1/alternativ til HOKs innstilling pkt. 1)
Rustad skole bygges snarest ut til 3 parallell barneskole med flerbrukshall.
2. (jf. V’s forslag pkt. 7/alternativ til HOKs innstilling pkt. 6):
Det settes snarest i gang en prosess for å finne en ny, fremtidig tomt for Åsgård
skole som plasserer skolen mer sentralt i dagens skolekrets. Ny tomt skal også
ligge i gangavstand fra eksisterende og fremtidige boliger på Dyster-Eldor. Det
planlegges ikke ny skole på Dyster-Eldor II.
Subsidiært: Stryke «på Søråsjordet» i HOKs innstilling pkt. 6.
Marianne Røed (Sp) fremmet følgende forslag:
1. (Som rådmannens) Rustad skole bygges snarest ut til 4 parallell barneskole.
2. Det innføres midlertidige fleksible skolegrenser på Kroer og Brønnerud skoler.
3. Sjøskogen; administrasjonen bes legge frem alternativ til omgjøring av biblioteket
til skole innenfor budsjettrammen som omgjøring av biblioteket vil koste.
4. Paviljong 2 på Åsgård rives. Det settes opp midlertidige modulbygg for å møte
elevveksten inntil Rustad skole står ferdig. Videre vurdering om Åsgård ses i
sammenheng med sentrumsplanen
5. Det utredes om Sjøskogen og Ås ungdomsskole skal bygges ut/ombygges.
Hege Opedal (SV) tok opp rådmannens innstilling punkt 5:
1. Det utredes om Sjøskogen skole og Ås ungdomsskole skal bygges ut /foreta
mindre ombygginger for å kunne møte økt elevtallsvekst.
Votering:
HOKs punkt 1 med Ap’s omforente endring ble tiltrådt 8-1(V),
ved alternativ votering mot V’s forslag punkt 1.
HOKs punkt 2 ble tiltrådt 8-1(Sp) ved alternativ votering mot Sp’s punkt 2.
HOKs punkt 3 med Ap’s omforente endring ble tiltrådt 8-1 (Sp)
ved alternativ votering mot Sp’s punkt 3.
HOKs punkt 4 ble enstemmig tiltrådt.
HOKs punkt 5 ble enstemmig tiltrådt.
HOKs punkt 6 ble tiltrådt 8-1 (Sp) ved alternativ votering mot Sp’s punkt 4,
deretter tiltrådt 7-2 (V, KrF) ved alternativ votering mot V’s punkt 2,
deretter tiltrådt 6-3 (Sp, V, KrF) ved alternativ votering mot V’s
subsidiære forslag, punkt 2.
KrF’s forslag om tillegg til HOKs punkt 1 ble tiltrådt 7-2 (1Ap, H).
HOKs punkt 7 med Ap’s omforente endring ble enstemmig tiltrådt.
SV’s forslag om rådmannens innstilling punkt 5 ble nedstemt 5-4 (Sp, SV, V, KrF).
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Formannskapets innstilling 08.10.2014:
1. Rustad skole bygges snarest ut til 4 parallell barneskole inkludert flerbrukshall.
Under planleggingen skal det legges særskilt vekt på utforming av gode og
funksjonelle uteareal. Det utredes samtidig om dagens uteareal kan utvides.
2. Dersom det blir underkapasitet på klasserom ved enkelte skoler i perioden før nye
skoler står ferdig, vurderes flytting av hele klasser fremfor flytting av enkeltelever.
3. Ledige lokaler på Nordbytun settes våren 2015 i stand til minimum 4 permanente
klasserom. 7.klasse ved Solberg, Nordby og Sjøskogen samlokaliseres ved
Nordbytun.
4. Paviljong 2 på Åsgård skole rives, og det settes opp midlertidige modulbygg i 2
etasjer for å møte elevtallsveksten inntil Rustad skole står ferdig.
5. Planarbeidet med igangsetting av byggetrinn 3 på Sjøskogen skole igangsettes
umiddelbart og innarbeides i handlingsplan og budsjett for 2015.
6. Arbeidet med utvidelse av Åsgård skole til 4-parallell skole på Søråsjordet
igangsettes og planleggingsmidler innarbeides i handlingsplan og budsjett for
2015.
7. Rådmannen bes om å sette opp en samlet tidsplan for saksgang hvor det framgår
i hvilke måter de enkelte saker skal behandles i hvilke politiske utvalg, og med
årstall for ferdigstilling av punktene vedtatt i HOK sak 35/14.

F-59/14
Parkering i Ås kommune - kommunal håndheving
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 25.09.2014:
1. Ås kommune søker Vegdirektoratet om myndighet til på lik linje med politiet å
håndheve stans- og parkeringsbestemmelsene i hele Ås kommune.
2. Det skal fortsatt være gratis parkering på kommunale parkeringsplasser i Ås
sentrum.
3. På kommunale parkeringsplasser innføres tidsbegrenset parkering mandag til
fredag fra kl. 08.00 til kl. 18.00 i inntil 4 timer med påbud om bruk av
parkeringsskive.
4. Ås kommune kurser parkeringsvakter blant egne ansatte.
5. Håndhevelsen av parkeringsreglene trer i kraft når alle formelle forhold er bragt i
orden. I en overgangsperiode på 2 måneder ilegges ikke gebyr, men en skriftlig
orientering om p-ordningen etterlates på kjøretøyet.
6. Ordningen evalueres etter 2 år, og evalueringen legges fram for HTM.
Rådmannens innstilling, basert på formannskapets og HTM’s vedtak:
1. Ås kommune søker Vegdirektoratet om myndighet til på lik linje med politiet å
håndheve stans- og parkeringsbestemmelsene i hele Ås kommune.
2. Det skal fortsatt være gratis parkering på kommunale parkeringsplasser i Ås
sentrum.
3. På kommunale parkeringsplasser innføres tidsbegrenset parkering mandag til
fredag fra kl. 08.00 til kl. 18.00 og lørdag fra kl. 09.00 til kl. 15.00 i inntil 4 timer
med påbud om bruk av parkeringsskive.
4. Ås kommune kurser parkeringsvakter blant egne ansatte.
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5. Håndhevelsen av parkeringsreglene trer i kraft når alle formelle forhold er bragt i
orden. I en overgangsperiode på 2 måneder ilegges ikke gebyr, men en skriftlig
orientering om p-ordningen etterlates på kjøretøyet.
6. Ordningen evalueres etter 2 år, og evalueringen legges fram for HTM.
Formannskapets behandling 08.10.2014:
Votering: HTM’s innstilling ble nedstemt 6-3 (V, Sp, SV).
Formannskapets innstilling til kommunestyret 08.10.2014:
Saken avsluttes.

F-60/14
Ny vurdering - Bruksavtale Ås fotballhall
Rådmannens innstilling:
- Leieavtale mellom Ås IL fotball og Ås kommune etableres fra 2015.
- Ås IL fotball får bruke hallen vederlagsfritt frem til og med 2014.
- Ordføreren gis mandat til å fremforhandle avtalen, i tråd med føringene vedtatt av
Formannskapet 23.03.2011.
- Ved vurdering av avtalens vilkår tas det hensyn til at Ås IL fotball har disponert
hallen vederlagsfritt i 3 år og at hallen også skal ha avsatt brukstid for kommunen
og andre idretter.
Formannskapets behandling 08.10.2014:
Ivar Ekanger (Ap) fremmet følgende alternative forslag:
Tilsvarer formannskapets innstilling.
Votering:
Ap’s forslag ble tiltrådt 6-3 (Sp, V, KrF) ved alternativ votering mot rådmannens
innstilling.
Formannskapets innstilling 08.10.2014:
Ordfører får fullmakt til å inngå bruksavtale for Ås fotballhall for perioden 2011-2020.
Følgende legges til grunn:
1. Hallen disponeres av kommunens skoler og barnehager, lag og foreninger
vederlagsfritt. Rengjøring bekostes av brukerne.
2. Åpnings- og brukstider administreres av fotballgruppa i Ås idrettslag.
3. Fordeling av brukstid avgjøres inntil videre av ordfører etter at Ås idrettsråd har
uttalt seg.
4. Ordfører kan delegere tidsfordelingen.
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F-61/14
KS' medvirkning i lokale og regionale prosesser i en
kommunereform
Rådmannens innstilling:
Ås kommune gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og koordinator
for lokale/regionale prosesser i det kommunereformarbeidet regjeringen etter
stortingsvedtak har invitert kommunene til.
Formannskapets behandling 08.10.2014:
Ivar Ekanger (Ap) fremmet følgende endringsforslag:
Ås kommune gir sin tilslutning til at KS bistår i de lokale/regionale….
Votering: Rådmannens innstilling med Ap’s endringsforslag ble enstemmig tiltrådt.
Formannskapets innstilling 08.10.2014:
Ås kommune gir sin tilslutning til at KS bistår i de lokale/regionale prosesser i det
kommunereformarbeidet regjeringen etter stortingsvedtak har invitert kommunene til.

F-62/14
Kommunereformen - Videre prosess
Rådmannens innstilling:
Ås kommune går inn i et samarbeid med Follokommunene for å fremskaffe et felles
kunnskaps- og beslutningsgrunnlag som kan belyse ulike alternativer knyttet til
framtidig kommuneinndeling.
En felles framdriftsplan og rammer for arbeidet må ta høyde for at formannskap og
kommunestyre skal være tett involvert i prosessen.
Formannskapets behandling 08.10.2014:
Ivar Ekanger (Ap) fremmet følgende alternative forslag:
Tilsvarer formannskapets innstilling.
Votering: Ap’s forslag ble enstemmig tiltrådt.
Formannskapets innstilling 08.10.2014:
Ås kommune gir sin tilslutning til at rådmennene i Follo drøfter hvilke krav som må
stilles til kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget som kan belyse ulike alternativer
knyttet til fremtidig kommuneinndeling- og hvordan dette kan fremskaffes.
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F-63/14
Styrevervregisteret - Justering av lokalt reglement
Rådmannens innstilling:
Tilsvarer formannskapets innstilling.
Formannskapets behandling 08.10.2014:
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.
Formannskapets innstilling 08.10.2014:
Lokalt reglement for Styrevervregisteret vedtas i tråd med rådmannens forslag,
jf. vedlegg 2.

F-64/14
Møteplan 2015 - Formannskap og kommunestyre
Rådmannens innstilling:
Møteplan 2015 for formannskap og kommunestyre vedtas i henhold til vedlegg 1.
Hovedutvalg, administrasjonsutvalg og råd vedtar selv sine møteplaner innenfor
formannskapets og kommunestyrets møtestruktur.
Formannskapets behandling 08.10.2014:
Hege Opedal (SV) fremmet forslag om at møtene starter kl. 18.30.
Votering: Rådmannens innstilling med SV’s endringsforslag ble enstemmig tiltrådt.
Formannskapets innstilling 08.10.2014:
Møteplan 2015 for formannskap og kommunestyre vedtas i henhold til vedlegg 1.
Møtene starter kl. 18.30.
Hovedutvalg, administrasjonsutvalg og råd vedtar selv sine møteplaner innenfor
formannskapets og kommunestyrets møtestruktur.

F-65/14
Klage på vedtak om betaling av oppholdsavgift for august 2014
Rådmannens innstilling:
Vedtak av 7.8.2014 om betaling av oppholdsavgift for august opprettholdes.
Formannskapets behandling 08.10.2014:
Saken ble behandlet for lukkede dører, jf. kommuneloven § 31 nr. 2
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak 08.10.2014:
Vedtak av 7.8.2014 om betaling av oppholdsavgift for august opprettholdes.
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F-66/14
TV-aksjonen 2014 - Kirkens Nødhjelp - "Vann forandrer alt"
Rådmannens innstilling:
Tilsvarer formannskapets vedtak.
Formannskapets behandling 08.10.2014:
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak 08.10.2014:
1. Ås kommune bevilger kr 2 per innbygger, totalt kr 36.300 til TV-aksjonen 2014,
Kirkens Nødhjelp – «Vann forandrer alt».
2. Beløpet kr 36.300 belastes konto 149090.1100.100 Øvrige bevilgninger.

F-67/14
Kvestad gård - gnr 24 bnr 1 - deponi/bakkeplanering.
Omgjøring av vedtak i F-sak 49/14, formannskapet 27.08.2014
Saken ble tatt opp i formannskapets møte 08.10.2014
Saken ble tatt opp på nytt i formannskapets møte 08.10.2014 på bakgrunn av
uttalelse fra hovedutvalg for teknikk og miljø 25.09.2014, jf. punkt 2 under eventuelt:
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag til uttalelse:
HTM beklager at formannskapet i F-sak 49/14 har gitt dispensasjon fra
kommuneplanen kapittel 9, § 1 om krav til reguleringsplan. Denne
dispensasjonen er direkte i strid med tidligere praksis i kommunen og veileder
om massedeponier. Uttalelsen ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets behandling 08.10.2014:
Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende forslag:
Tilsvarer formannskapets vedtak.
Votering:
FrP’s forslag ble vedtatt 6-2 (Sp, KrF) ved alternativ votering mot formannskapets
opprinnelige vedtak i F-sak 49/14.
Formannskapets vedtak 08.10.2014 – omgjøring av vedtak i F-sak 49/14:
Det gis ikke dispensasjon fra kommuneplanen kapittel 9.1. Det betyr at det kreves
reguleringsplan for tiltaket.
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