
 

 

 

Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kommunestyresalen, herredshuset 
Dato: 08.03.2023 
Tid: Kl. 17:00 

 
Innkalling: Godkjent 
 
Protokollen ble ført av Ruth Meyer 
 
 
Faste medlemmer som møtte Funksjon Parti 
Anders Østensen leder Ap 
Anna Sandman medlem Ap 
Håkon Kristiansen Framnes medlem Ap 
Ivar Aamodt medlem Ap 
Sandra Lien Reksnes medlem Ap 
Espen Venli medlem FrP 
Lars Gustav Monsen medlem FrP 
Anita Brennmoen Aasland medlem H 
Carl Erik Næss medlem H 
Jo Daniel Liseth medlem H 
Karl Arne Johannessen medlem H 
Kristine Sundli Næss medlem H 
Ingunn Elisabeth Ulfsten medlem KrF 
Julie Hammer medlem MDG 
Mads Knudsen Sander medlem MDG 
Gunnhild Gustavsen Huser medlem Sp 
Marthe M. Thorshaug Olshausen medlem Sp 
Nina Katrine Oserud Bentzen medlem Sp 
Solveig Nygaard Langvad medlem SV 
Anne Kristine Næss 
Mille Glad Østensen 

medlem V 
Ap 

 
Faste medlemmer som ikke møtte Funksjon Parti 

 
Varamedlem  Parti 

Anni Dreyer Fladby medlem Sp Ole Kristian 
Skallerud 

 Sp 
 

Ove Silkoset medlem H Simen Didrik 
Sæther 

H 
 

Leif Haugland nestleder Sp Ingen vara    
 

Mads Olav Hveem medlem Sp Benedicte Milton Sp 
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Møtet ble satt med 24 av 25 representanter. 
Marthe Thorshaug Olshausen (Sp) ble valgt som settevaraordfører. 
 
 
Fra administrasjonen møtte 
Anders Unum prosjektleder 
Anne Britt Fagerli controller 
Berit Adriansen virksomhetsleder plan, oppmåling og bygg 
Farhat Anjum kommuneoverlege 
Frits Arne Eriksen kommunedirektør 
Hans-Petter Iversen økonomisjef 
Ken Wiik sjef for tekniske tjenester 
Morten Husvik Fagansvarlig for digitalisering og innovasjon 
Ole Martin Hauglid Øyen assisterende kommunalsjef 
Ruth Meyer seniorrådgiver 
Terje Langerød prosjektleder 
 
Temadel 

• Orientering om Oslo lufthavn v/kommunikasjonssjef Harald Nygaard Kvam og direktør 
eiendom og kommersiell Bent Arne Skatvedt 

• Orientering om ekspropriasjonssak – unntatt off.het 

• Orientering om status for arbeidet med ny flerbrukshall 

• Orientering om habilitetsreglene v/kommunedirektør Frits Eriksen 
 
 
Gjerdrum, 09.03.2023 
 
Anders Østensen 
ordfører 
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Inhabile Sak Følgende varamedl. 
møtte 

Merknad 

Anita Brennmoen 
Aasland 

23/17 Hanne B. Clemm von 
Hohenberg, H 

Anita Brennmoen Aasland (H) er 
daglig leder av Raumergården 
hotell, som stilte som kausjonist 
for Gjerdrum golfklubb ved 
etableringen av golfklubben, som 
er part i saken. Aaslands ektefelle 
er en av eierne av Raumergården 
hotell. Kausjonsforpliktelsen 
gjelder fortsatt. Aasland anses 
inhabil i saken iht. fvl. § 6 annet 
ledd. 
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Spørsmål til ordfører fra Anna Sandman (Ap) 

Viser til sak 23/16 - Orientering om status - planprogram for områdeplan for Ask. Vi har et spørsmål 
til kapitel «Trafikksituasjon og trafikksikkerhet».  

Vi ser at det er stor interesse og engasjement blant innbyggere, som gjelder spørsmål om 
avlastningsveg for trafikk opp mot boligområdene i Åsen og langs Fjellvegen. 

Det fremgår av utkastet til planprogrammet at alternativsutredning for omkjøringsvei vil utføres som 
del av kommuneplanarbeidet og vil inngå i mobilitetsstrategi som skal utarbeides ifb. 
kommuneplanens arealdel. 

Vi lurer på om vi, i kommende kommunestyremøte 8 mars, kunne få en orientering om status, frister 
og eventuelle andre relevante forhold i arbeidet med alternativsutredning for omkjøringsvei.  

Mvh Anna Sandman 

Gruppeleder Gjerdrum Arbeiderparti 

 

Svar fra ordfører Anders Østensen (Ap) 

I forbindelse med arbeidet med kommuneplanens arealdel er Rambøll hyret inn for å se på de 
overordnede trafikk- og mobilitetsløsningene kommunen har i dag, samt de løsningene som allerede 
ligger i vedtatt sentrumsplan.  Formålet med dette arbeidet er å se på hvilke løsninger som kan 
kompensere for tap av Fjellinna. Som et ledd i dette arbeidet vil det gjennomføres trafikktellinger i og 
rundt sentrum, og kartlegging av andre faktorer som bør sees på, herunder antall tilgjengelige 
parkeringsplasser, barnetråkk og liknende. 
 
Administrasjonen antar at utredningen vil være klar i løpet av mars måned.  
 
På nåværende tidspunkt kan administrasjonen ikke si hvilke grep som kan bli aktuelle for å utbedre 
trafikkløsningen i Ask sentrum; dette må avvente til utredningen fra Rambøll er ferdigstilt. 
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Spørsmål til ordfører fra Gunnhild G Huser (Sp) 
 
Det ble på våren 2022 bevilget penger til barneskolenes uteområder og til Kulturhuset for 
nødvendige investeringer for å møte dagens behov m.m.  
 
Midlene ble så i desember flyttet over til investeringsfondet da prosjektet for skolene ikke enda var 
kommet i gang. Det var kjærkomne kroner til særdeles nedslitte uteområder og en veldig godt brukt 
storstue for Gjerdrums innbyggere.  
 
Vi ønsker en orientering fra Kulturhuset på hvilke investeringer som er gjort, og hvilke investeringer 
de planlegge for. Vi ønsker også en status på hvor langt man i arbeidet med uteområdene på skolene 
har kommet, vi gleder oss til å se liv og røre på freshe områder til våren/sommeren. Det er barna så 
vel fortjent!  
 
Gjerdrum Senterpartiet v/Gunnhild Huser 
 
 

Svar fra ordfører Anders Østensen (Ap) 

Det jobbes med å få på plass anbudsinnhentingen for nytt amfi i Høyenhall. 
 
I anbudet er det bedt om 230 seter i nytt amfi. Det er cirka antallet plasser vi kan få til med tanke på 
rommet og siktlinjer inn på scenen. Det er planlagt lager under amfi til blant annet instrumenter. Her 
kreves det nytt brannkonsept som er en grunn til forsinkelsen.  
 
Administrasjonen er i diskusjon om andre tiltak dersom budsjettet tillater det. 
 
Fremdriftsplanen er noe forsinket, men målet er at nytt amfi skal stå ferdig senest i september 2023. 
Det jobbes for at størstedelen av arbeidet kan utføres i sommer slik at Høyenhall blir minst mulig 
stengt for aktivitet og tilgjengelighet pga byggearbeidene.  
 
Gjerdrum barneskole og Veståsen skole har innhentet informasjon fra elevrådet med deres ønsker 

for uteområdet. Det er også nedsatt en komité i FAU’ene som ser på prioriteringer når det gjelder 

innkjøp og oppgraderinger. Det har også vært dialog på tvers av skolenes FAU. Videre har 

barneskolenes uteområder vært tema i SU.  

 

Eksempler på innspill fra elevene er skaterampe, oppmerket asfalt (med for eksempel paradis, 

stikkballbaner,  basketbane, slåball, samt andre barneleker), nye fotballmål, basketballmål, 

bordtennisbord, flere klatrestativ, sykkelløype , hinderløype, og bandybane (som kan islegges om 

vinteren). Ønskene fra elevene på Veståsen fraviker ikke stort fra det elevene på GBS ønsker, men 

har i tillegg har ønske om mål til å kaste snøball på,  ny huske og nytt lekestativ da det som står langs 

lysløypa er ødelagt. 

 

På Veståsen skole skal Hundremeterskogen oppgraderes med kr 100 000,-  Det er dialog med 
vedkommende som leverte de gamle figurene til Hundremeterskogen. Det er meldt behov for 
lyssetting siden det er mørkt i vintermånedene i Hundremeterskogen ved start og slutt på SFO. Det er 
videre avdekket behov for å oppgradere deler av aktivitetsløypa. 
Planen er at tiltakene gjennomføres denne våren eller til sommeren.  
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Sakliste 
 

Sak nr. Sakstittel  
PS 23/14 Godkjenning av protokoll  

PS 23/15 Referatsaker  

PS 23/16 Orientering om status - planprogram for områdeplan for Ask  

PS 23/17 Reetablering av skredområdet - detaljprosjekt - 
anbudskonkurranse 

 

PS 23/18 Nytt kommunalt legesenter - diverse til orientering  

PS 23/19 Etablering av kommunalt legesenter Unntatt 
offentlighet 

PS 23/20 Helsefellesskapet Ahus og kommunene - ny overordnet strategi 
for perioden 2023-2026 

 

PS 23/21 Fordeling av tilskudd til kultur- og idrettsformål - 2023  

PS 23/22 Gjerdrum kontrollutvalg - årsrapport 2022  

PS 23/23 Ekspropriasjonssak - mulig anke Unntatt 
offentlighet 

OR 23/02 Orienteringer  
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PS 23/14 Godkjenning av protokoll 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak 
Protokollen fra forrige møte godkjennes. 
 

08.03.2023 Kommunestyret 
 
 
Behandling og votering 
Votering nr 1 - Votering over forslag 
Forslag: Kommunedirektørens forslag til vedtak 
For: 24 stemmer (100%) - Ap 6, FrP 2, H 6, KrF 1, MDG 2, Sp 5, SV 1, V 1 
Mot: 0 stemmer (0%)  
  
 
KOM - 23/14 Vedtak 
Protokollen fra forrige møte godkjennes med 24 av 24 stemmer. 
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PS 23/15 Referatsaker 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak 
  
Referatsaker tas til orientering. 
  
 

08.03.2023 Kommunestyret 
 
 
Behandling og votering 
Votering nr 1 - Votering over forslag 
Forslag: Kommunedirektørens forslag til vedtak 
For: 24 stemmer (100%) - Ap 6, FrP 2, H 6, KrF 1, MDG 2, Sp 5, SV 1, V 1 
Mot: 0 stemmer (0%)  
  
 
KOM - 23/15 Vedtak 
Referatsaker tas til orientering. 
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PS 23/16 Orientering om status - planprogram for områdeplan for Ask 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling 
Kommunestyret tar utkast til planprogram til orientering.  
Politisk behandling av planprogrammet før offentlig høring skjer i egen politisk sak i april 2023 
Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 01.03.2023 - sak 23/07 
Kommunestyret tar utkast til planprogram til orientering.  
Politisk behandling av planprogrammet før offentlig høring skjer i egen politisk sak i april 2023 
Vedtak som innstilling fra Eldrerådet - 06.03.2023 - sak 23/08 
Eldrerådet tar saken til orientering 
Vedtak som innstilling fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 06.03.2023 - sak 23/08 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken til orientering. 
Vedtak som innstilling fra Ungdomsrådet - 06.03.2023 - sak 23/08 
Ungdomsrådet støtter kommunedirektørens forslag til innstilling. 
 

08.03.2023 Kommunestyret 
 
 
Behandling og votering 
Votering nr 1 - Votering over forslag 
Forslag: Kommunestyret tar utkast til planprogram til orientering. Politisk behandling av 
planprogrammet før offentlig høring skjer i egen politisk sak i april 2023 
For: 24 stemmer (100%) - Ap 6, FrP 2, H 6, KrF 1, MDG 2, Sp 5, SV 1, V 1 
Mot: 0 stemmer (0%)  
  
 
KOM - 23/16 Vedtak 
Kommunestyret tar utkast til planprogram til orientering.  
Politisk behandling av planprogrammet før offentlig høring skjer i egen politisk sak i april 2023 
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PS 23/17 Reetablering av skredområdet - detaljprosjekt - anbudskonkurranse 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling 
Kommunestyret gir administrasjonen mandat til å inkludere følgende opsjoner i 
anbudskonkurransene for prosjektet Reetablering av skredgropa/Generasjonspark: 
  

1. Skøyte- og rullebane. Opsjon: Banen oppgraderes med støpt betong. 
2. Materialitet kunnskapsbro. Opsjon: Corten stål eller lakkert stål. Rekkverk tilpasset design 

på broa. 
3. Buldrevegger. Opsjon. 
4. Sandvolleyballbane. Opsjon 

  
Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 01.03.2023 - sak 23/08 

• Skøyte- og rullebane. Opsjon: Banen oppgraderes  til kunstisbane støpt i betong. Betong 
overflate som er godt egnet for rullende aktiviteter. 

• Dekket i kunnskapsbro. Opsjon: Det etableres plasstøpt betongdekket med 
snøsmelteanlegg, basert på vannbårenvarme. Samvirke med kjøling til kunstisbane, da 
biproduktet av isproduksjon er varme. Varmen føres til broa og brukes til snøsmelteanlegget. 

• Materialitet kunnskapsbro. Opsjon: Corten stål eller lakkert stål. Rekkverk tilpasset design 
på broa. 

• Buldrevegger. Opsjon. 

• Sandvolleyballbane. Opsjon 
  
Vedtak som innstilling fra Eldrerådet - 06.03.2023 - sak 23/09 
Eldrerådet støtter kommunedirektørens forslag til innstilling. 
Vedtak som innstilling fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 06.03.2023 - sak 23/09 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken til orientering 
Vedtak som innstilling fra Ungdomsrådet - 06.03.2023 - sak 23/09 
Ungdomsrådet støtter formannskapets vedtak: 

• Skøyte- og rullebane. Opsjon: Banen oppgraderes  til kunstisbane støpt i betong. Betong 
overflate som er godt egnet for rullende aktiviteter. 

• Dekket i kunnskapsbro. Opsjon: Det etableres plasstøpt betongdekket med 
snøsmelteanlegg, basert på vannbårenvarme. Samvirke med kjøling til kunstisbane, da 
biproduktet av isproduksjon er varme. Varmen føres til broa og brukes til snøsmelteanlegget. 

• Materialitet kunnskapsbro. Opsjon: Corten stål eller lakkert stål. Rekkverk tilpasset design 
på broa. 

• Buldrevegger. Opsjon. 

• Sandvolleyballbane. Opsjon 
Ungdomsrådet har følgende kommentar til innstillingen: 
Isen på de eksisterende skøytebanene i Gjerdrum er ujevn og av dårlig kvalitet, grunnet underlag og 
vekslende temperaturer. Ungdomsrådet mener at flere hadde stått på skøyter i bygda dersom man 
hadde en bane av bedre kvalitet. Rådet tror at tilbudet ville bli benyttet av både ungdom, barn og 
familier.  
Ungdomsrådet ønsker at forventede driftskostnader, vedlikehold og energiregnskap for de neste 15 
år presenteres før det gjøres en beslutning på valg av alternativ. 
  
 

Inhabile Følgende varamedl. møtte Merknad 

Anita Brennmoen Aasland Hanne B. Clemm von 
Hohenberg 

Anita Brennmoen Aasland (H) 
er daglig leder av 
Raumergården hotell, som 
stilte som kausjonist for 
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Gjerdrum golfklubb ved 
etableringen av golfklubben, 
som er part i saken. Aaslands 
ektefelle er en av eierne av 
Raumergården hotell. 
Kausjonsforpliktelsen gjelder 
fortsatt. Aasland anses inhabil i 
saken iht. fvl. § 6 annet ledd. 

 
 

08.03.2023 Kommunestyret 
 
Marthe M. Thorshaug Olshausen, Senterpartiet, fremmer følgende forslag 
Anbud på generasjonspark begrenses til nordgropa. Prosjektarbeidet for det resterende konseptet 
fortsetter forutsatt tett samarbeid med berørte grunneiere og rettighets havere. Prosjektet gis rom 
for endringer av nøyaktig plassering av løype, bredde på stier, og plassering av andre elementer, slik 
at oppnåelse av minnelig avtale etterstrebes gjennomført. Detaljert prosjekt bes tas opp til politisk 
behandling til første og annengangsbehandling. 
Kommunedirektøren  fremmer følgende tilleggsforslag 
Skøyte- og rullebane. Opsjon: Banen oppgraderes med støpt betong. Denne opsjonen dekker 
alternativet med støpt dekke, men uten en løsning med kunstisbane. 
 
Behandling og votering 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble holdt opp mot formannskapets innstilling.  
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt med 24 av 24 stemmer. 
Endringsforslag fremmet av Marthe Thorshaug Olshausen (Sp) på vegne av Sp ble vedtatt med 14 
mot 10 (Ap, FrP, KrF og SV) av 24 stemmer.  
Tilleggsforslag fremmet av kommunedirektøren ble enstemmig vedtatt med 24 av 24 stemmer. 
 
KOM - 23/17 Vedtak 

• Skøyte- og rullebane. Opsjon: Banen oppgraderes  til kunstisbane støpt i betong. Betong 
overflate som er godt egnet for rullende aktiviteter. 

• Dekket i kunnskapsbro. Opsjon: Det etableres plasstøpt betongdekket med 
snøsmelteanlegg, basert på vannbårenvarme. Samvirke med kjøling til kunstisbane, da 
biproduktet av isproduksjon er varme. Varmen føres til broa og brukes til snøsmelteanlegget. 

• Materialitet kunnskapsbro. Opsjon: Corten stål eller lakkert stål. Rekkverk tilpasset design 
på broa. 

• Buldrevegger. Opsjon. 

• Sandvolleyballbane. Opsjon 
Anbud på generasjonspark begrenses til nordgropa. Prosjektarbeidet for det resterende konseptet 
fortsetter forutsatt tett samarbeid med berørte grunneiere og rettighets havere. Prosjektet gis rom 
for endringer av nøyaktig plassering av løype, bredde på stier, og plassering av andre elementer, slik 
at oppnåelse av minnelig avtale etterstrebes gjennomført. Detaljert prosjekt bes tas opp til politisk 
behandling til første og annengangsbehandling. 
Skøyte- og rullebane. Opsjon: Banen oppgraderes med støpt betong. Denne opsjonen dekker 
alternativet med støpt dekke, men uten en løsning med kunstisbane. 
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PS 23/18 Nytt kommunalt legesenter - diverse til orientering 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling 
Kommunestyret tar saken til orientering. 
Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 01.03.2023 - sak 23/10 
Kommunestyret tar saken til orientering. 
Vedtak som innstilling fra Eldrerådet - 06.03.2023 - sak 23/06 
Eldrerådet tar saken til orientering. 
Vedtak som innstilling fra Ungdomsrådet - 06.03.2023 - sak 23/06 
Ungdomsrådet støtter kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling 
Vedtak som innstilling fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 06.03.2023 - sak 23/06 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken til orientering 
 

08.03.2023 Kommunestyret 
 
 
Behandling og votering 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 23 mot 1 (V) av 24 stemmer. 
 
KOM - 23/18 Vedtak 
Kommunestyret tar saken til orientering. 
 
 

PS 23/19 Etablering av kommunalt legesenter 
 
Unntatt off.het.      
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PS 23/20 Helsefellesskapet Ahus og kommunene - ny overordnet strategi for perioden 
2023-2026 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling 
Saken tas til orientering. 
Vedtak som innstilling fra Eldrerådet - 06.03.2023 - sak 23/11 
Eldrerådet tar saken til orientering 
Vedtak som innstilling fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 06.03.2023 - sak 23/11 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken til orientering. 
Vedtak som innstilling fra Ungdomsrådet - 06.03.2023 - sak 23/10 
Ungdomsrådet tar saken til orientering. 
 

08.03.2023 Kommunestyret 
 
 
Behandling og votering 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med 24 av 24 stemmer. 
 
KOM - 23/20 Vedtak 
Saken tas til orientering. 
 
 

PS 23/21 Fordeling av tilskudd til kultur- og idrettsformål - 2023 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak 
Grunntilskudd, på totalt kr 291 000, fordeles slik (støtte pr medlem under 26 år tilsvarer kr 217):  

 
Åpen ordning, på totalt kr 274 000, fordeles slik:  
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Vedtak som innstilling fra Eldrerådet - 06.03.2023 - sak 23/10 
Eldrerådet støtter kommunedirektørens forslag til vedtak. 
Vedtak som innstilling fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 06.03.2023 - sak 23/12 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken til orientering. 
Vedtak som innstilling fra Ungdomsrådet - 06.03.2023 - sak 23/11 
Ungdomsrådet støtter kommunedirektørens forslag til vedtak. 
 

08.03.2023 Kommunestyret 
 
 
Behandling og votering 
Votering nr 1 - Votering over forslag 
Forslag: Opprinnelig forslag 
For: 24 stemmer (100%) - Ap 6, FrP 2, H 6, KrF 1, MDG 2, Sp 5, SV 1, V 1 
Mot: 0 stemmer (0%)  
  
 
KOM - 23/21 Vedtak 
Kommunedirektørens forslag til vedtak 
Grunntilskudd, på totalt kr 291 000, fordeles slik (støtte pr medlem under 26 år tilsvarer kr 217):  

 
Åpen ordning, på totalt kr 274 000, fordeles slik:  
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Side 16 av 18 
 

 

PS 23/22 Gjerdrum kontrollutvalg - årsrapport 2022 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2023 til orientering. 
 

08.03.2023 Kommunestyret 
 
 
Behandling og votering 
Votering nr 1 - Votering over forslag 
Forslag: Opprinnelig forslag 
For: 24 stemmer (100%) - Ap 6, FrP 2, H 6, KrF 1, MDG 2, Sp 5, SV 1, V 1 
Mot: 0 stemmer (0%)  
  
 
KOM - 23/22 Vedtak 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2023 til orientering. 
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PS 23/23 Ekspropriasjonssak - mulig anke 
 
Unntatt off.het. 
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OR 23/02 Orienteringer 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak 
Utvalget tar orienteringene til etterretning.  
 

08.03.2023 Kommunestyret 
 
 
Behandling og votering 
Orienteringer  

• Ordfører Anders Østensen (Ap) orienterte om aksjonen Krafttak mot kreft 2023 og det ble 
enighet om å gi samme beløp per hode som forrige gang 

• Kommunedirektør Frits Eriksen orienterte om etablering av egen prosjektavdeling og 
pågående rekrutteringsprosess for virksomhetsleder og to prosjektledere 

• Kommunedirektør Frits Eriksen orienterte om at politisk ledelse og administrasjonen 
vurderer å utvide kommunestyremøtet 14. juni til heldagsseminar 

  
  
 
KOM - 23/02 Vedtak 
Utvalget tar orienteringene til etterretning.  
 
 
 


