
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 13/744-2 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Kommunestyret Ås kulturhus, Store sal 03.04.2013 
 

Fra K-sak: 14/13  Fra kl.: 18.30 
Til K-sak: 23/13 Til kl.: 21.55 
 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A: Ina Rangønes Libak og Tommy Skar 
H: Ida Elisabeth Krogstad, Rubina Mushtaq og Monica Langfeldt Fjeld 
MDG: Øystein Westerhagen Milvang 
 

Møtende medlemmer:  
A: Johan Alnes, Anne Odenmarck, Ivar Ekanger, Laila P. Nordsveen,  
 Joar Solberg, Tone Holm Dagsvold, Marius H. Borge og Ola Nordal 
H: Gro Haug, Egil A. Ørbeck, Sverre Strand Teigen, 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, Odd Rønningen og Annett Michelsen 
SV: Saroj Pal, Hege Opedal og Roberto Puente Corral 
KrF: Morten Lillemo  
 

Møtende varamedlemmer:  
A: Kjell-Ivar Brynildsen og Rolf Berentsen 
H: Dag Guttormsen, Terje Wold og Håkon Ystehede 
MDG: Anders Often 
 

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

Diverse merknader:  
Til dagsorden: Odd Rønningen (Sp) fremmet forslag om å avvise sak 22-23/13 da det 
ikke foreligger noe mindretall i HOKs behandling som kan ankes.  
Sps forslag ble nedstemt 30-3 (3Sp). 
 

Møtet ble innledet med en presentasjon av kulturskolen ved rektor Alexander Krogh 
Plur. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 14-21/13 og deretter spørsmål. 
Behandling av sakene 22-23/13 ble utsatt til neste møte. 
 

 

Godkjent 04.04.2013 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 

Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SPØRSMÅL 

 
Følgende spørsmål ble innsendt av Kjetil Barfelt (FrP), 20.03.2013: 

Når vil reguleringen av området Nebba brygge – Oppegård grense bli 

ferdigstilt? 

 
Det har ved en rekke henvendelser til Ås kommune, ikke vært mulig å få en plan for 
når reguleringsplanen for området Nebba brygge – Oppegård grense vil være 
sluttført. Det har heller ikke lykkes å få en begrunnelse for at reguleringsarbeidet 
åpenbart har ”blitt lagt i skuffen”. 
 
Arbeidet med reguleringsplanen ble første presentert på et informasjonsmøte for 
beboerne på Løvstad den 19. oktober 2005 – det vil si for omtrent 7,5 år siden. Siden 
2005 har saken vært behandlet i hvert fall 6 ganger i HTM, Formannskap og 
Kommunestyre, men etter at Formannskapet besluttet å ikke anke saken til 
Miljøverndepartementet, så er ”intet sett og intet hørt”.  
 
Utover bestemmelser om gang- og sykkelvei, så inneholder reguleringsplanen 
bestemmelser om hvilke eiendommer som er/blir boligeiendommer, hvilke 
eiendommer som er/blir fritidseiendommer, utnyttelsesgrader og så videre. 
 
Det aller meste av arbeidet på planen er allerede gjort, og antagelig vil det med små 
resurser, være mulig å kunne sluttføre denne regulering før sommeren, slik at 
grunneierne endelig kan få vite, hva de har å forholde seg til. 
 
Hva kan gjøres for å få avklart denne reguleringen så snart som mulig? 

 

 

Ordførers svar: 
Kommunestyret i Ås vedtok 9. mars 2011 reguleringsplan for området Nebba brygge 
- Oppegård grense. Det ble vedtatt regulering av bilvei fram til Granum i nord (nær 
Oppegård grense), samtidig ble det gitt adgang til en mindre utvikling av 
eiendommene.  
 
Reguleringsprosessen hadde da pågått i over 5 år. Det var stort engasjement blant 
beboerne med steile fronter mellom de som ønsket vei og utbygging og de som ga 
uttrykk for at de ønsket å opprettholde dagens situasjon. Reguleringsplanen ble 
behandlet flere ganger i HTM. 
 
Hovedutvalget vedtok å legge tre alternative reguleringsforslag ut til offentlig høring: 
 

1. Bilvei helt fram til Granum i nord. 
2. Bilvei på en del av strekningen med snuplass. Videre nordover ble det regulert 

gangvei. 
3. Veien beholdes som en ren gangvei. 

 
Fylkesmannen hadde varslet innsigelse dersom alternativ 1 eller 2 ble valgt. 
 
Etter høringen innstilte hovedutvalget på at alternativ 1 ble vedtatt. Kommunestyret 
vedtok enstemmig alternativ 1. 
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Etter vedtaket fremmet fylkesmannen innsigelse. Det ble gjennomført mekling som 
ikke førte fram. 
 
Saken ble så behandlet på nytt i kommunestyret der rådmannen innstilte på at 
planen skulle oversendes Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse. 
Kommunestyret vedtok enstemmig å sende saken tilbake til rådmannen med hensikt 
å regulere til gang- og sykkelvei i samsvar med alternativ 3 i rådmannens innstilling til 
HTM. 
 
Etter dette har saken stort sett ligget i bero i det en rekke andre reguleringsplaner og 
byggesaker er blitt prioritert, bl. a. på UMB-området, Pentagon, Ås sentrum, Nygård 
næringspark, Ålerudmyra. Selv om det sies at det bare er ett alternativ, er det ingen 
grunn til å tro at frontene på Nebba har endret seg. Det vil derfor fortsatt være et 
møysommelig arbeid å gjennomføre reguleringsplanarbeidet. Selve plankartet – 
alternativ 3 – kan sannsynligvis beholdes uendret, men reguleringsbestemmelsene 
må tilpasses alternativ 3 Det synes lite hensiktsmessig i en presset situasjon å 
prioritere regulering til status quo. Rådmannen ber derfor om at kommunestyret 
foretar en bestilling av ferdigbehandling av reguleringsplanen om saken skal 
prioriteres nå. 
 
Administrasjonen har imidlertid vært i kontakt med fylkesmannen som bekrefter at 
reguleringsplanen fortsatt kan behandles etter den gamle Plan- og bygningsloven. 
Under behandlingen må alle grunneiere og berørte etater m.m. tilskrives og varsles 
før revidert plan kan behandles i HTM og kommunestyret. 

 

 

Kommunestyrets behandling: 
Saken oversendes til behandling i hovedutvalg for teknikk og miljø, som tar stilling til 
om ferdigstillelse av reguleringsplan for Nebba brygge – Oppegård grense skal 
prioriteres. 
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K-sak 14/13  

PLANSTRATEGI 2013 - 2016  
 

Formannskapets innstilling 13.03.2013: 
Kommunal planstrategi for Ås 2013-2016 vedtas i henhold til plan- og bygningslovens 
§ 10-1 og legges til grunn for kommunens planarbeid i perioden. 
 

Kommunestyrets behandling 03.04.2013: 
Egil Ørbeck (H) fremmet følgende forslag: 
Tilføyelse i formannskapets innstilling: …vedtas med endringer 
 
Vedlegg 1. Oversikt over prioriterte planoppgaver i perioden 2013-2016 
Tillegg: 

 Utarbeide Næringsplan for Ås kommune, til politisk behandling i 2014 

 Revidere Ås kommune Klima og Energiplan, med tiltak for klimatilpassing, til 
politisk behandling i 2014. 

Endre: 

 Endre tidsperspektiv for Barnehagebehovsplan og Skolebehovsplan fra 
«Revideres ved behov» til 2014. 

 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag til endringer i kommunal planstrategi: 
Kap 3.2 Befolkningsutvikling 

 Prosentsatsen på 2,4 % endres til 2,1 % slik at den blir matematisk korrekt. 

 Setningen «Dette gir en vekst på 80 % fra 2012» endres til «Dette gir en vekst på 
80 % i perioden 2012-2040, hvilket tilsvarer en årlig vekst på 2,1 %». 

 

Votering: 
Formannskapets innstilling med Hs tillegg ble enstemmig vedtatt. 
Hs forslag kulepkt. 1 ble vedtatt 23-10 (10A). 
 kulepkt. 2 ble nedstemt 19-14 (1A, 8H, 3V, 1KrF, 1MDG). 
 kulepkt. 3 ble vedtatt 23-10 (10A). 
FrPs forslag enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 03.04.2013: 
Kommunal planstrategi for Ås 2013-2016 vedtas med endringer i henhold til plan- og 
bygningslovens § 10-1 og legges til grunn for kommunens planarbeid i perioden. 
 
Endringer i Kommunal planstrategi for Ås 2013-2016: 
 
Kap 3.2 Befolkningsutvikling 

 Prosentsatsen på 2,4 % endres til 2,1 % slik at den blir matematisk korrekt. 

 Setningen «Dette gir en vekst på 80 % fra 2012» endres til «Dette gir en vekst på 
80 % i perioden 2012-2040, hvilket tilsvarer en årlig vekst på 2,1 %». 

 
Vedlegg 1. Oversikt over prioriterte planoppgaver i perioden 2013-2016 

 Tillegg: Utarbeide Næringsplan for Ås kommune, til politisk behandling i 2014 

 Endre tidsperspektiv for Barnehagebehovsplan og Skolebehovsplan fra 
«Revideres ved behov» til 2014. 
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K-sak 15/13  

UTJEVNING AV AVTALEHJEMLER FOR PRIVATPRAKTISERENDE 

FYSIOTERAPEUTER I ÅS KOMMUNE I HHT. GJELDENDE REGELVERK  
 

Formannskapets og hovedutvalg for helse og sosials innstilling 13./14.03.2013: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak 03.04.2013. 
 

Kommunestyrets behandling 03.04.2013: 
Votering: 
Formannskapets og hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 03.04.2013: 
1. Ås kommune utjevner de minste avtalehjemler for privatpraktiserende 

fysioterapeuter i Ås kommune og budsjettregulerer dette i 1. tertial med  
kr. 172.150,- (Effektuering f.o.m.1.8.13, halvårseffekt). Økningen får Ås kommune 
igjen i rammen påfølgende år.  

2. Ås kommune lager en opptrappingsplan på 4 år, f.o.m. 2014, hvor målet er å fylle 
opp hjemlene til privatpraktiserende fysioterapeuter til 100 % hjemmelsstørrelse. 
All økning får Ås kommune igjen i rammen påfølgende år. 

 
 
  

K-sak 16/13  

OPPRETTELSE AV NY SEKRETÆRSTILLING - KULTURSKOLEN  
 

Formannskapets innstilling 13.03.2013: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak 03.04.2013. 
 

Kommunestyrets behandling 03.04.2013: 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 03.04.2013: 
1. 60 % konsulentstilling omgjøres til 60 % avdelingslederstilling. 
2. Det opprettes en 100 % sekretærstilling fra 1.8.13. 
3. Utgiftene dekkes innenfor kulturskolens budsjett. 
 
 
  

K-sak 17/13  

SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV - MONICA LANGFELDT FJELD 

(H) - NYVALG - DELEGASJON 

 

Formannskapets innstilling 13.03.2013: 
1. Monica Langfeldt Fjeld (H) fritas fra sine verv i kommunestyret og hovedutvalg for 

teknikk og miljø (HTM) 
2. Som nytt medlem i HTM på plass nr. … velges: …………………………………. 
3. Myndighet til å innvilge fritak og foreta nyvalg delegeres formannskapet der 

lovverket gir adgang til dette.  
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Konsekvenser for kommunestyret 
Det foretas nytt valgoppgjør i kommunestyret slik: 
Etter opprykk i medlemsrekken blir Dag Guttormsen nytt medlem i kommunestyret på 
plass nr. 8. Etter opprykk i vararekken blir Ulf Oppegård ny vara på plass nr. 13. 
 

Kommunestyrets behandling 03.04.2013: 
Ordfører opplyste at Høyre ønsker Reidun Aalerud som nytt medlem i HTM på plass nr. 7. 
 

Votering: 
Formannskapets innstilling med Hs forslag ble enstemmig vedtatt.  

 

Kommunestyrets vedtak 03.04.2013: 
1. Monica Langfeldt Fjeld (H) fritas fra sine verv i kommunestyret og hovedutvalg for 

teknikk og miljø (HTM) 
2. Som nytt medlem i HTM på plass nr. 7 velges: Reidun Aalerud. 
3. Myndighet til å innvilge fritak og foreta nyvalg delegeres formannskapet der 

lovverket gir adgang til dette.  
 

Konsekvenser for kommunestyret 
Det foretas nytt valgoppgjør i kommunestyret slik: 
Etter opprykk i medlemsrekken blir Dag Guttormsen nytt medlem i kommunestyret på 
plass nr. 8. Etter opprykk i vararekken blir Ulf Oppegård ny vara på plass nr. 13. 
 
 
  

K-sak 18/13  

R-271 - REGULERINGSPLAN FOR BURUMSKOGEN - DETALJEREGULERING  
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 14.03.2013: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak 03.04.2013. 
 

Kommunestyrets behandling 03.04.2013: 
Votering: 
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 03.04.2013: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-112 godkjenner Ås kommune privat 
forslag til reguleringsplan for Burumskogen - detaljregulering - som vist på kart datert 
19.04.2012, revidert 02.01.2013, med reguleringsbestemmelser datert 19.04.2012, 
revidert 13.03.2013. 
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K-sak 19/13  

MANGEL PÅ SYKEHJEMSPLASSER I ÅS KOMMUNE 2013  

- FORSLAG TIL TILTAK  
 

Formannskapets innstilling 13.03.2013: 
1. Ås kommune går til snarlig anskaffelse av 3 – 5 sykehjemsplasser, fortrinnsvis 

korttidsplasser / korttidsopphold. Dette budsjettreguleres i 1. tertial pålydende 1 
500 000,- for dette. Dette er ment for perioden mars – august 2013. 

2. Ås kommune iverksetter omgjøring av en bogruppe med korttid og rehabilitering 
fra 10 til 20 plasser på Moer sykehjem, som beskrevet i saken. (10 ensengsrom 
ombygges/omgjøres til tosengsrom/sykehusstandard) 

3. Den «nye» korttidsavdelingen er operativ fra 01.08.2013. 
4. Det budsjettreguleres i 1. tertial for ombygging (økt låneopptak), og drift av denne 

avdelingen/bogruppen pålydende:  

 1 045 000,- i ombygningskostnader (investering / engangskostnad)  

 kr. 554 000,- til utstyr til 10 pasienter / senger (investering / engangskostnad) 

 243.000,- til driftsutgifter (for 5 mnd drift) 

 3 200 000,- til bemanningsøkning tilsvarende pasientøkningen(10 plasser) (5 
mnd drift + rekrutteringskostnader) 

5. Det budsjetteres med / budsjettreguleres en økt inntekt på 10 korttidsplasser 
f.o.m. 01.08.2013 pålydende 205 500,-. 

6. Økte kostnader for 2013 dekkes av overskuddet for 2012. 
 

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 14.03.2013: 
1. Ås kommune går til snarlig anskaffelse av 3 – 5 sykehjemsplasser, fortrinnsvis 

korttidsplasser / korttidsopphold. Dette budsjettreguleres i 1. tertial pålydende 1 
500 000,- for dette. Dette er ment for perioden mars – august 2013. 

2. Ås kommune iverksetter omgjøring av en bogruppe med korttid og rehabilitering 
fra 10 til 20 plasser på Moer sykehjem, som beskrevet i saken. (10 ensengsrom 
ombygges/omgjøres til tosengsrom/sykehusstandard) 

3. Den «nye» korttidsavdelingen er operativ fra 01.08.2013. 
4. Det budsjettreguleres i 1. tertial for ombygging (økt låneopptak), og drift av denne 

avdelingen/bogruppen pålydende:  

 1 045 000,- i ombygningskostnader (investering / engangskostnad)  

 kr. 554 000,- til utstyr til 10 pasienter / senger (investering / engangskostnad) 

 243.000,- til driftsutgifter (for 5 mnd drift) 

 3 200 000,- til bemanningsøkning tilsvarende pasientøkningen(10 plasser) (5 
mnd drift + rekrutteringskostnader) 

5. Det budsjetteres med / budsjettreguleres en økt inntekt på 10 korttidsplasser 
f.o.m. 01.08.2013 pålydende 205 500,- 

6. Utredning av utvidelse av Moer sykehjem igangsettes. 
 

Kommunestyrets behandling 03.04.2013: 
Ordfører presenterte notat fra rådmann av 03.04.2013, jf. løpenr. 6791/13, og 
fremmet følgende korrigert forslag, alternativ til formannskapets og hovedutvalgets 
innstilling pkt. 1-5: 



 Side 9 av 13 

1. Ås kommune går til snarlig anskaffelse av sykehjemsplasser, fortrinnsvis 
korttidsplasser / korttidsopphold. Dette budsjettreguleres i 1. tertial pålydende 
kr 1 500 000,- for dette. Dette er ment for perioden mars – august 2013. 

2. Ås kommune iverksetter tilpassing av en bogruppe med korttid og rehabilitering 
fra 10 til 20 plasser på Moer sykehjem, som beskrevet i saken. (10 ensengsrom 
omgjøres til tosengsrom/sykehusstandard). 

3. Den «nye» korttidsavdelingen er operativ fra 01.08.2013. 
4. Det budsjettreguleres i 1. tertial for ombygging og drift av denne 

avdelingen/bogruppen pålydende: 

 kr 1 045 000,- i tilpasningskostnader (engangskostnad) 

 kr 554 000,- til utstyr til 10 pasienter / senger (engangskostnad) 

 kr 300 000,- til driftsutgifter (halvårseffekt) 

 kr 3 800 000,- til bemanningsøkning tilsvarende pasientøkningen (10 plasser) 
(halvårseffekt) 

5. Det budsjetteres med / budsjettreguleres en økt inntekt på 10 korttidsplasser 
f.o.m. 01.08.2013 pålydende kr 187 500,-.   

 
Gro Haug (H) fremmet følgende forslag: 
Ås kommune går til snarlig anskaffelse av nødvendig antall sykehjemsplasser. Dette 
budsjettreguleres i 1. tertial. Utredning av nybygg av Moer sykehjem igangsettes. 
Man ser på ulike pasientgruppers behov. Vi ber helse og sosial starte arbeidet med 
en helhetlig plan. 
 

Votering: 
Hs forslag ble nedstemt 25-8 (8H). 
Korrigert forslag ble vedtatt 25-8 (8H) ved alternativ votering mot formannskapets og 
hovedutvalgets innstilling pkt. 1-5. 
Hovedutvalgets innstilling pkt. 6 ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling pkt. 6 ble vedtatt 21-12 (8H, 3Sp, 1KrF). 

 

Kommunestyrets vedtak 03.04.2013: 
1. Ås kommune går til snarlig anskaffelse av sykehjemsplasser, fortrinnsvis 

korttidsplasser / korttidsopphold. Dette budsjettreguleres i 1. tertial pålydende 
kr 1 500 000,- for dette. Dette er ment for perioden mars – august 2013. 

2. Ås kommune iverksetter tilpassing av en bogruppe med korttid og rehabilitering 
fra 10 til 20 plasser på Moer sykehjem, som beskrevet i saken. (10 ensengsrom 
omgjøres til tosengsrom/sykehusstandard). 

3. Den «nye» korttidsavdelingen er operativ fra 01.08.2013. 
4. Det budsjettreguleres i 1. tertial for ombygging og drift av denne 

avdelingen/bogruppen pålydende: 

 kr 1 045 000,- i tilpasningskostnader (engangskostnad) 

 kr 554 000,- til utstyr til 10 pasienter / senger (engangskostnad) 

 kr 300 000,- til driftsutgifter (halvårseffekt) 

 kr 3 800 000,- til bemanningsøkning tilsvarende pasientøkningen (10 plasser) 
(halvårseffekt) 

5. Det budsjetteres med / budsjettreguleres en økt inntekt på 10 korttidsplasser 
f.o.m. 01.08.2013 pålydende kr 187 500,-.   

6. Økte kostnader for 2013 dekkes av overskuddet for 2012. 
7. Utredning av utvidelse av Moer sykehjem igangsettes. 
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K-sak 20/13  

FLYTTING AV NORDBY BIBLIOTEKFILIAL TIL VINTERBROSENTERET  
 

Formannskapets og hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 13./14.03.2013: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak 03.04.2013. 

 

Kommunestyrets behandling 03.04.2013: 
Marianne Røed (Sp) fremmet følgende endringsforslag til innstillingen: 

 Pkt. 2: «Nordby filial» erstattes med «biblioteket». 

 Pkt. 3: «Nordby filial» erstattes med «biblioteket». 

 Pkt. 7: Økte inntekter og kostnader for 2013 innarbeides i budsjettet ved første 
budsjettregulering 2013. 

 
Saroj Pal (SV) fremmet følgende forslag som tillegg til innstillingen: 

 Bevilgningene til hovedbiblioteket må opprettholdes minst på dagens nivå. 
 

Votering: 
SVs forslag ble nedstemt 30-3 (3SV). 
Sps forslag ble nedstemt 30-3 (3Sp). 
Innstillingen ble vedtatt 25-8 (8H). 

 

Kommunestyrets vedtak 03.04.2013: 
1. Nordby filial flyttes til Vinterbrosenteret. 
2. Driftsutgiftene til Nordby filial økes med kr 260.000 på årsbasis. Økningen for 

2013 vil være kr 230.000. 
3. Det opprettes 100 % bibliotekarstillinger i Nordby filial med virkning fra 1.8.13. 

Kostnaden for 2013 vil være kr 250.000. På årsbasis vil økningen være  
kr 600.000. 

4. Investeringsmidlene på kr 250.000 brukes til kabling med fiberkabel, møbler og 
utstyr samt hjelp til konvertering til selvbetjening.  

5. Flytting foretas av flyttebyrå innenfor en kostnadsramme på 35 000. De 
resterende midler, kr 15.000 som er satt av til flytting føres over til 
investeringsmidler.  

6. Plan for 2013 for styrking av skolebibliotek godkjennes.  
7. Økte kostnader for 2013 dekkes av overskuddet for 2012. 
 
 
  

K-sak 21/13  

BARNEHAGEBEHOVSPLANEN  

- BEHOV FOR NYE BARNEHAGEPLASSER FRA 01.08.2013  
 

DEL 1 av formannskapets og hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 

13./14.03.2013: 
1. Det opprettes 83 nye barnehageplasser i midlertidige lokaler 

a. SFO lokalene ved Brønnerud skole, 25 plasser fra august 2013 
b. Det gule huset ved Nordbyskole, 20 plasser fra august 2013 
c. Personallokalene til Solbergtunet barnehage, 14 plasser fra august 2013 
d. Skolehusveien 1-3, 24 plasser fra januar 2014 
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2. Det opprettes: 

 4 x 100 % pedagogstillinger 

 5 x 100 % assistentstilling 

 50 % sekretærstilling til Togrenda barnehage 

 50 % renholdstilling 

 100 % midlertidig prosjektstilling til teknisk etat i 6 måneder 
3. Det bevilges kr 3.900.000 til investeringsutgifter totalt 
4. Det bevilges kr 2.400.000 til driftsutgifter for alle enheter 

 

DEL 2 av formannskapets innstilling 13.03.2013: 
5. Økte kostnader for 2013 dekkes av overskuddet for 2012. 
6. Administrasjonen vurderer også å løse barnehagekapasiteten med å leie 

modulbarnehage. Barnehagen plasseres på Solberg gård, eventuelt på andre 
adresser. 

7. Rådmannen undersøker også mulighet for utvidelse av barnehage ved Kroer 
vel/skole. 

 

DEL 2 av hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 14.03.2013: 
5. Økte kostnader for 2013 dekkes av overskudd for 2012. 
6. Administrasjonen vurderer også å løse barnehagekapasiteten med å leie 

modulbarnehage som plasseres på Solberg gård, eventuelt på andre plasser. 
7. Vurdere naturbarnehage på Breivoll Gård «det gule huset». 
8. Vurdere bruk av lokaler i Nordbytun bibliotek ved en eventuell flytting. 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak/innstilling 14.03.2013: 
1. HTM ber rådmannen foreta en ny vurdering av reelt behov for nye plasser, før 

behandling i kommunestyret. 
2. HTM finner grunnlaget for å vurdere investeringsbehov i de ulike bygg/anlegg 

mangelfullt og ber rådmannen om at grunnlaget suppleres før behandling i 
kommunestyret. 

3. HTM ber om at evt. barnehage i det gule huset ved Nordby skole revurderes. 
4. HTM slutter seg for øvrig til vedtak i F-sak 23/13.  

 

Kommunestyrets behandling 03.04.2013: 
Ordfører orienterte om notat fra rådmann av 02.04.2013, jf. løpenr. 6606/13. 
 
Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende forslag på vegne av Ap og FrP: 
Kommunestyret gir administrasjonen fullmakt til å inngå avtale om leie av en 5-
avdelings modulbarnehage med plassering på Solberg. 
 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende endringsforslag til formannskapets 
innstilling pkt. 2: «Togrenda barnehage» sløyfes. 
 

Votering: 
Fellesforslaget fra Ap og FrP ble vedtatt 23-10 (3V, 3Sp, 3SV, 1KrF). 
Formannskapets og hovedutvalgets innstilling:  
 pkt. 1 a. ble enstemmig vedtatt. 
 pkt. 1 b. ble vedtatt 17-16 (8H, 4A, 4FrP). 
 pkt. 1 c. ble vedtatt 21-12 (8H, 4FrP). 
 pkt. 1 d. ble vedtatt 21-12 (8H, 4FrP). 
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 pkt. 2 med Hs endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 
 pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling pkt. 5 ble vedtatt 18-15 (8H, 3V, 3Sp, 1MDG). 
Formannskapets innstilling pkt. 7 ble nedstemt 30-3 (3Sp). 
Hovedutvalgets innstilling pkt. 7 ble nedstemt 19-14 (1A, 8H, 3V, 1KrF, 1MDG). 
Det var ikke nødvendig å votere over øvrige punkter i innstillingene. 

 

Kommunestyrets vedtak 03.04.2013: 
1. Kommunestyret gir administrasjonen fullmakt til å inngå avtale om leie av en 5-

avdelings modulbarnehage med plassering på Solberg. 
2. Det opprettes 83 nye barnehageplasser i midlertidige lokaler 

e. SFO lokalene ved Brønnerud skole, 25 plasser fra august 2013 
f. Det gule huset ved Nordbyskole, 20 plasser fra august 2013 
g. Personallokalene til Solbergtunet barnehage, 14 plasser fra august 2013 
h. Skolehusveien 1-3, 24 plasser fra januar 2014 

3. Det opprettes: 

 4 x 100 % pedagogstillinger 

 5 x 100 % assistentstilling 

 50 % sekretærstilling 

 50 % renholdstilling 

 100 % midlertidig prosjektstilling til teknisk etat i 6 måneder 
4. Det bevilges kr 3.900.000 til investeringsutgifter totalt 
5. Det bevilges kr 2.400.000 til driftsutgifter for alle enheter 
6. Økte kostnader for 2013 dekkes av overskuddet for 2012. 
 
 
  

K-sak 22/13  

TILSTANDSRAPPORT FOR HVER ENKELT BARNEHAGE I ÅS 2012  
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 14.03.2013 – mindretallsanket til 

kommunestyret: 
Tilstandsrapportene for den enkelte kommunale barnehage i Ås tas til orientering.  
 

Kommunestyrets behandling 03.04.2013: 
Kommunestyret meldte ønske om redegjørelse for skjerming/unntatt 
offentlighetsgradering av vedlegget. 
 
Ordfører fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes til neste møte. Kommunestyret ber om en redegjørelse for 
skjerming/unntatt offentlighetsgradering av vedlegget. 

 

Votering: 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 03.04.2013: 
Saken utsettes til neste møte. Kommunestyret ber om en redegjørelse for 
skjerming/unntatt offentlighetsgradering av vedlegget. 
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K-sak 23/13  

TILSTANDSRAPPORT FOR HVER ENKELT SKOLE I ÅS 2012  
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 14.03.2013 – mindretallsanket til 

kommunestyret: 
Tilstandsrapportene for den enkelte grunnskole i Ås 2012 tas til orientering. 

 

Kommunestyrets behandling 03.04.2013: 
Kommunestyret meldte ønske om redegjørelse for skjerming/unntatt 
offentlighetsgradering av vedlegget. 
 
Ordfører fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes til neste møte. Kommunestyret ber om en redegjørelse for 
skjerming/unntatt offentlighetsgradering av vedlegget. 

 

Votering: 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 03.04.2013: 
Saken utsettes til neste møte. Kommunestyret ber om en redegjørelse for 
skjerming/unntatt offentlighetsgradering av vedlegget. 
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