
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 13/1131-3 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Kommunestyret Ås kulturhus, Store sal 02.05.2013 

 
Fra K-sak: 24/13  Fra kl.: 18:30 
Til K-sak: 28/13 Til kl.: 21:20 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 32 av 33. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
H: Ida Elisabeth Krogstad 
FrP: Torill Horgen 
V: Inger Skjervold Rosenfeld 
SV: Hege Opedal* 
MDG: Øystein Westerhagen Milvang 
 

Møtende medlemmer:  
A: Johan Alnes, Anne Odenmarck, Ivar Ekanger, Ina Rangønes Libak,  
 Laila P. Nordsveen, Joar Solberg, Tommy Skar, Tone Holm Dagsvold,  
 Marius H. Borge og Ola Nordal 
H: Gro Haug, Egil A. Ørbeck, Sverre Strand Teigen, Rubina Mushtaq,  
 Hilde Kristin Marås, Jan Ove Rikheim og Dag Guttormsen  
FrP: Arne Hillestad, Torill Horgen, Kjetil Barfelt og Terje Michaelsen 
V: Jorunn Nakken og Olav Østerås  
Sp: Marianne Røed, Odd Rønningen og Annett Michelsen 
SV: Saroj Pal, Hege Opedal og Roberto Puente Corral 
KrF: Morten Lillemo  
 

Møtende varamedlemmer:  
H: Terje Wold 
FrP: Veronica H. Green 
V: Svein Solberg 
MDG: Joacim Kontny 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Trine Christensen, konsulent Jeanette Karlsen – sekretær, oppvekst- og 
kultursjef Ellen Benestad, teknisk sjef Arnt Øybekk, service- og kommunikasjonssjef 
Andreas Brodahl og organisasjons- og personalsjef Wenche Vedhugnes. 
 

Diverse merknader:  
*Ingen vara hadde anledning til å stille for Hege Opedal (SV).  
 
Møtet ble innledet med en orientering fra og dialog med politiet om 
kriminalitetsstatistikken i Ås 2012, ved politistasjonssjef Trond Vennatrød og 
seksjonssjef forebygging John Erik Veseth. 
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Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: K-sak 24-26/13, drøfting om lukking av 
møte i K-sak 27-28/13, spørsmål til ordfører, referatsaker, K-saker 27-28/13 (lukket 
møte). 
 

 
Godkjent 03.05.2012 av ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAKSLISTE 
 
 

K-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 
 
24/13 13/900 025  
UTREDNING OM SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE FROGN, SKI OG ÅS  
 
25/13 13/470 033 &16  
NY BEHANDLING AV PUNKT 2 I K-SAK 17/13 OM NYVALG TIL HTM ETTER 
FRITAK FRA KOMMUNALE VERV - MONICA LANGFELDT FJELD (H)  
 
26/13 13/956 B00 &30  
PLAN FOR IVERKSETTELSE AV TILTAK I BARNEHAGER OG SKOLER 2013  
 
27/13 13/296 A10 &14  
TILSTANDSRAPPORT FOR HVER ENKELT BARNEHAGE I ÅS 2012  
 
28/13 13/266 A20 &14  
TILSTANDSRAPPORT FOR HVER ENKELT SKOLE I ÅS 2012  
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REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRET 02.05.2013 
Ble drøftet og tatt til orientering. 
 
 
 

 
 
 

SPØRSMÅL TIL ORDFØRER 
 
Følgende spørsmål ble innsendt av Gro Haug (H), 29.04.2013: 
 
I forbindelse med de siste avisartikler rundt Follo Ren/ Kretsløp Follo, har Ås Høyre 
noen spørsmål. 
1. I Representantskapsmøtet nå 6. mai skal de diskuteres om utvidelse av 

lånerammene.  Synes ordføreren fortsatt dette er en bra løsning? 
2. De pengene kommunens innbyggere har betalt inn for mye til renovasjon, 

hvordan kommer de tilbake til innbyggerne?   Billigere renovasjon til fondet er 
lavere?   

3. Er tiden moden for å ta opp igjen diskusjonen om vi virkelig vil satse penger på 
Kretsløp Follo?  Forutsetningene for at vi sa ja var at vi forventet at Bærum 
kommune også skulle bli en del av Kretsløp Follo, og vi ser ikke at det nå er tatt 
ned på utbyggingsplanene når mengden søppel som skal benyttes blir nesten 
halvert.  Med andre ord, forutsetningen for Kommunestyrets JA var basert på 
forutsetninger som ikke lenger er tilstede. 

4. Ås Høyre håper at kommunestyret gir deg noen klare signal å ta med tilbake til 
representantskapsmøtet. 

 

Ordføreres svar 02.05.2013: 
1. Dokumentasjonen som blir fremlagt fra Follo Ren vil være avgjørende for om jeg 

mener at dette fortsatt er en bra løsning. Det er viktig for meg å få avklart 
økonomien og alternativer som f.eks. en avtale der vi leverer alt til Oslo.Inntil slik 
dokumentasjon foreligger er det mitt syn at representantskapet ikke skal 
sluttbehandle saken 6. mai.  

2. Billigere renovasjon til fondet blir lavere har vært kommunens policy. 
Eierne/kommunene får tilbakebetalt dersom Follo Ren får et regnskapsmessig 
overskudd. Dette er noe som revisjonen passer på. Det siste året har kommunene 
fått refundert ca 6 mill kr. 

3. Kommunestyrets vedtak 15.12.2010: 
1.  Ås kommunestyre samtykker til at Follo Ren IKS gjennomfører ny 

renovasjonsløsning basert på foreliggende planer for” Kretsløp Follo. 
2. Ås kommunestyre garanterer for sin relative andel av Follo Rens låneopptak 

til realisering av prosjektet på inntil kr 170 mill. Ås kommunes andel er kr. 
28.05 mill (jfr punkt 4.4). 

3. Kommunestyret stiller seg positivt til at Follo Ren IKS samarbeider med andre 
kommuner om realisering og drift av anlegget dersom dette kan bidra til å 
redusere risiko og/eller er økonomisk gunstig. 

4. Forslag til ny renovasjonsforskrift sendes på høring før forskriften behandles i 
kommunestyret. (vedtatt i k-styret 21.11.2012, sak 69/12) 
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5. Follo Ren bør søke samarbeid med Avfall Norge og Enova og 
kompetanseutveksling og mulig økonomisk støtte til å realisere Kretsløp 
Follo. 

6. Selskapet og rådmennene bes sørge for at det etableres et fast forum for 
informasjon og samarbeid på administrativt nivå mellom selskapet og 
eierkommunene og at veileder for lokale  renovasjonsløsninger 
ferdigstilles snarest mulig. 

7. Det må legges fram en forsvarlig plan for håndtering av det miljøfarlige 
avfallet og dokumenteres hvordan man skal sikre seg at minst mulig av dette 
havner i bioresten. 

Jeg finner det naturlig å be om konsekvensene av en utsettelse, med mindre det 
blir fremlagt nødvendig dokumentasjon i representantskapet.  

4. Signaler fra kommunestyret tar jeg gjerne, men i representantskapet vil jeg først 
og fremst forholde meg til de dokumenter som er og blir fremlagt fra Follo Ren. 
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K-sak 24/13  

UTREDNING OM SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE FROGN, SKI OG ÅS  
 

Ordførers innstilling: 
Ås kommunestyre ber Fylkesmannen i Oslo og Akershus utrede sammenslåing av 
kommunene Frogn, Ski og Ås. 
 

Kommunestyrets behandling 02.05.2013: 
Marianne Røed (SP) fremmet følgende forslag alternativt til ordførers innstilling: 
Kommunestyret er opptatt av at offentlige tjenester skal ha høy kvalitet og at 
ressurser skal utnyttes effektivt. Vi ber derfor om at rådmannen: 

 vurderer mulighetene for, og tar initiativet til, at samarbeidet med Follokommuner 
innenfor områdene det allerede samarbeides om videreutvikles. 

 vurderer mulighetene for, og tar initiativ til, samarbeid mellom Follokommuner på 
andre områder der det kan være hensiktsmessig. 

 
Jorunn Nakken (V) fremmet følgende alternative forslag til ordførers innstilling: 
Kommunestyret ber ordfører ta initiativ for at kommunestruktur og alternative 
samarbeidsformer blir hovedtema på Follomøtet til høsten, og at møtet følges opp 
med en prosess på politisk nivå mellom kommunene i Follo. 
 
Anne Odenmarck (A) fremmet følgende forslag, subsidiært til ordførers innstilling: 
Saken utsettes, og legges frem for formannskapet og deretter for kommunestyret før 
sommeren 2013. 
 

Votering: (32 stemmer) 
Ordførers innstilling ble nedstemt 22-10 (10A). 
Aps subsidiære forslag ble nedstemt 19-13 (10A, 3V). 
Vs forslag ble nedstemt 20-12 (9A, 3V). 
Sps forslag ble nedstemt 29-3 (3Sp). 

 

Kommunestyrets vedtak 02.05.2013: 
Det foreligger ikke noe vedtak i saken, da alle fremlagte forslag ble nedstemt. 
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K-sak 25/13  

NY BEHANDLING AV PUNKT 2 I K-SAK 17/13 OM NYVALG TIL HTM ETTER 

FRITAK FRA KOMMUNALE VERV - MONICA LANGFELDT FJELD (H)  
 

Ny behandling av kommunestyrets vedtak av 03.04.2013 pkt. 2: 
Som nytt medlem i HTM på plass nr. 7 velges: 
 

Kommunestyrets behandling 02.05.2013: 
Gro Haug (H) fremmet følgende forslag til nytt medlem i HTM på plass nr. 1: 
Mimi Guttormsen. 
 

Votering: (32 stemmer) 
Hs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 02.05.2013: 
Som nytt medlem i HTM på plass nr. 7 velges: Mimi Guttormsen. 
 
 
 
  

K-sak 26/13  

PLAN FOR IVERKSETTELSE AV TILTAK I BARNEHAGER OG SKOLER 2013  
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 18.04.2013: 
Plan for iverksettelse av tiltak i barnehager og skoler 2013 tas til orientering. 
Behov for eventuelle nye stillingshjemler tas inn i arbeidet med 
handlingsprogrammet. 
Hovedutvalget ber om at sak fremmes for utvalget i løpet av oktober 2013, hvor 
status på tiltakene med konsekvenser for budsjett redegjøres for. 
 

Kommunestyrets behandling 02.05.2013: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende endringsforslag til innstillingens siste 
setning:  
Det fremmes sak for hovedutvalg for oppvekst og kultur i løpet av oktober, hvor 
status på tiltakene med eventuelle konsekvenser for budsjett redegjøres for. 
 

Votering: (32 stemmer) 
Hovedutvalgets innstilling med Hs endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 02.05.2013: 
Plan for iverksettelse av tiltak i barnehager og skoler 2013 tas til orientering. 
Behov for eventuelle nye stillingshjemler tas inn i arbeidet med 
handlingsprogrammet. 
Det fremmes sak for hovedutvalg for oppvekst og kultur i løpet av oktober, hvor 
status på tiltakene med eventuelle konsekvenser for budsjett redegjøres for. 
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K-sak 27/13  

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 02.05.2013: 
K-sakene 27 og 28/13 ble behandlet under ett. 
 
I samsvar med kommunestyrets vedtak i K-sakene 22 og 23/13 03.04.2013, ble 
redegjørelse for skjerming og unntatt offentlighetsgradering av tilstandsrapportene 
besvart i vedlegg 1 og 2 som fulgte K-sakene 27 og 28/13. 
 
Lukking av møtet ble drøftet, jf. kommuneloven § 31. 
 
Olav Østerås (V) fremmet følgende forslag: 
Behandling er unntatt offentlighet. Begrunnelse: Rapportene er skrevet under 
forutsetning av at de ikke skulle offentliggjøres dette året. 
 

Votering: (32 stemmer) 
Vs forslag om å behandle sakene for lukkede dører ble vedtatt 25-7 (2H, 4FrP, 1V). 
 

Kommunestyrets vedtak 02.05.2013: 
Behandling er unntatt offentlighet. Begrunnelse: Rapportene er skrevet under 
forutsetning av at de ikke skulle offentliggjøres dette året. 

_____ 
 

Krav om lovlighetskontroll iht. kommuneloven § 59 nr. 1,  
undertegnet av Arne Hillestad, Kjetil Barfelt, Terje Michaelsen og Veronica H. Green: 
Ås FrP krever lovlighetskontroll av vedtaket om å unnta behandlingen av K-sakene 
27 og 28/13 fra offentlighet. 

_____ 
 
Møtet ble lukket iht. kommunestyrets vedtak og kommuneloven § 31 nr. 2. 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
K-sak 27 og 28/13 utsettes i påvente av lovlighetskontroll. 
 

Votering: (32 stemmer) 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 02.05.2013: 
K-sak 27 og 28/13 utsettes i påvente av lovlighetskontroll. 
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K-sak 28/13  

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 02.05.2013: 
K-sakene 27 og 28/13 ble behandlet under ett. 
 
I samsvar med kommunestyrets vedtak i K-sakene 22 og 23/13 03.04.2013, ble 
redegjørelse for skjerming og unntatt offentlighetsgradering av tilstandsrapportene 
besvart i vedlegg 1 og 2 som fulgte K-sakene 27 og 28/13. 
 
Lukking av møtet ble drøftet, jf. kommuneloven § 31. 
 
Olav Østerås (V) fremmet følgende forslag: 
Behandling er unntatt offentlighet. Begrunnelse: Rapportene er skrevet under 
forutsetning av at de ikke skulle offentliggjøres dette året. 
 

Votering: (32 stemmer) 
Vs forslag om å behandle sakene for lukkede dører ble vedtatt 25-7 (2H, 4FrP, 1V). 
 

Kommunestyrets vedtak 02.05.2013: 
Behandling er unntatt offentlighet. Begrunnelse: Rapportene er skrevet under 
forutsetning av at de ikke skulle offentliggjøres dette året. 

_____ 
 

Krav om lovlighetskontroll iht. kommuneloven § 59 nr. 1,  
undertegnet av Arne Hillestad, Kjetil Barfelt, Terje Michaelsen og Veronica H. Green: 
Ås FrP krever lovlighetskontroll av vedtaket om å unnta behandlingen av K-sakene 
27 og 28/13 fra offentlighet. 

_____ 
 
Møtet ble lukket iht. kommunestyrets vedtak og kommuneloven § 31 nr. 2. 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
K-sak 27 og 28/13 utsettes i påvente av lovlighetskontroll. 
 

Votering: (32 stemmer) 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 02.05.2013: 
K-sak 27 og 28/13 utsettes i påvente av lovlighetskontroll. 
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