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Kommunestyret  Sak 60/09 

 

Utv.sak nr 60/09 
ÅS KOMMUNES INNTREDEN I FOLLO DISTRIKTSREVISJON 
Saksbehandler: Jan T. Løkken Arkivnr: 219  Saknr.:  09/3013 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Kontrollutvalget 27/09 10.11.2009 
Kommunestyret 60/09 25.11.2009 
 

 
Kontrollutvalgets innstilling 10.11.2009: 
1. Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til avtale om Ås kommunes inntreden i                       
     Follo distriktsrevisjon. 
2.  Kontrollutvalget foreslår at kommunestyret gjør følgende vedtak i saken: 
 

1. Kommunestyrets vedtak i sak 46/09 om deltakelse i Follo distriktsrevisjon 
oppheves. 

2. Ås kommune søker om å bli deltaker i FDR fra 1. juli 2010. 
3. FDR overtar som valgt revisor for Ås kommune fra 1. juli 2010. Jf. forskrift om 

revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. § 2.   
4. FDR står for revisjonen av kommunens årsregnskap for 2010. 
5. Kommunerevisor har ansvaret for revisjonen av regnskapet for 2009.  
6. Kommunerevisor har i 2010 også ansvaret for kontroll og attestasjon av de 

aktuelle kompensasjons- og tilskuddsordninger med frister før 30. juni 2010. 
Kommunerevisoren avgir en rapport til FDR om sitt arbeid på disse områdene 
pr. 30. juni dette året. 

7. Basert på tidligere års erfaring vil kommunerevisoren i første halvår prioritere 
regnskapene for 2009.  

8. Rådmannen bes ta initiativ for å avklare den framtidige revisjonsordningen for 
kirkens organisasjoner, legatene og andre utenom kommunen.  

9. FDR gjennomfører et forvaltningsrevisjonsprosjekt for Ås kommune i 2010., jf. 
FDRs vedtekter § 7.2 

10. Ås kommunes andel av driftskostnadene til FDR for 2010 settes til kr 655 000,-
. Jf. forutsetningene i punktene ovenfor. Andelen skal også dekke FDRs 
kostnader til forberedelse og planlegging av revisjonen for Ås. 

11. Eventuell bistand fra FDR i forbindelse med årsoppgjøret for 2009 og 
attestasjonsoppdrag samt annen bistand godtgjøres med kr 650,-+mva pr. 
time. 

12. Kommunestyret i Ås velger en observatør til styret for FDR med virkning fra 1. 
januar 2010. Follo distriktsrevisjon inviteres til kontrollutvalgsmøtene i Ås 
kommune med virkning fra samme dato.  

____ 
 
Kontrollutvalgets behandling 10.11.2009: 
Steinar Neby redegjorde for behandlingen av tilsvarende sak i styret for Follo 
distriktsrevisjon tidligere på kvelden.  
 
Håkon L. Henriksen foreslo følgende endringer i innstillingen.  

- 2. setning i pkt. 7 ugår. 
- Innstillingens pkt. 8 erstattes med: ”Rårdmannen bes ta initiativ for å avklare 

den framtidige revisjonsordningen for kirkens organisasjoner, legatene og 
andre utenom kommunen”.  

- Til pkt. 11 tilføyes etter attestasjonsoppdrag: ”samt annen bistand”. 
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Votering: 
Innstillingen, med Håkon L. Henriksens endringsforslag, ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Sekretariatets innstilling: 
1. Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til avtale om Ås kommunes inntreden i                       
     Follo distriktsrevisjon. 
 
2.  Kontrollutvalget foreslår at kommunestyret gjør følgende vedtak i saken: 
 

1. Kommunestyrets vedtak i sak 46/09 om deltakelse i Follo distriktsrevisjon 
oppheves. 

2. Ås kommune søker om å bli deltaker i FDR fra 1. juli 2010. 
3. FDR overtar som valgt revisor for Ås kommune fra 1. juli 2010. Jf. forskrift om 

revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. § 2.   
4. FDR står for revisjonen av kommunens årsregnskap for 2010. 
5. Kommunerevisor har ansvaret for revisjonen av regnskapet for 2009.  
6. Kommunerevisor har i 2010 også ansvaret for kontroll og attestasjon av de 

aktuelle kompensasjons- og tilskuddsordninger med frister før 30. juni 2010. 
Kommunerevisoren avgir en rapport til FDR om sitt arbeid på disse områdene 
pr. 30. juni dette året. 

7. Basert på tidligere års erfaring vil kommunerevisoren i første halvår prioritere 
regnskapene for 2009. Det vil derfor ikke bli utført ordinært revisjonsarbeid i 1. 
halvår. 

8. Ås kommune orienterer snarest kirkens organisasjoner, legater og andre 
utenom kommunen, som i dag har fått sine regnskap revidert av 
kommunerevisoren om skiftet av revisor.  

9. FDR gjennomfører et forvaltningsrevisjonsprosjekt for Ås kommune i 2010., jf. 
FDRs vedtekter § 7.2 

10. Ås kommunes andel av driftskostnadene til FDR for 2010 settes til kr 655 000,-
. Jf. forutsetningene i punktene ovenfor. Andelen skal også dekke FDRs 
kostnader til forberedelse og planlegging av revisjonen for Ås. 

11. Eventuell bistand fra FDR i forbindelse med årsoppgjøret for 2009 og 
attestasjonsoppdrag godtgjøres med kr 650,-+mva pr. time. 

12. Kommunestyret i Ås velger en observatør til styret for FDR med virkning fra 1. 
januar 2010. Follo distriktsrevisjon inviteres til kontrollutvalgsmøtene i Ås 
kommune med virkning fra samme dato.  

 
____ 

Tidligere politisk behandling: 
Kommunestyret  sak 46/09 
Kontrollutvalget sak 24/09 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kontrollutvalget 
Kommunestyret 
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Vedlegg som følger saken trykt: 
Forslag til avtale med FDR om Ås kommunes inntreden i Follo distriktsrevisjon 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Kontrollutvalget behandlet i sak 24/09 en e-post fra ordføreren som ba om at 
kontrollutvalget vurderer å foreslå at kommunestyret endrer sitt vedtak om tidspunktet 
for overgangen til ny revisjonsordning.  Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak i 
saken: 
 

Kontrollutvalget ber om et møte med Follo distriktsrevisjon for å bli enige om  
innføringen av ny revisjonsordning. Kontrollutvalgets leder, med bistand av 
kommunerevisoren og sekretæren, representerer utvalget.  Forslag til avtale 
forelegges kontrollutvalget på neste møte. 

 
Et møte mellom partene ble avholdt 19. oktober og fulgt opp med korrespondanse om 
et forslag til avtale. Vedlagte forslag til avtale er oversendt FDR som vil ta standpunkt 
til den på sitt styremøte den 10. november. Ut fra den diskusjon som har vært mellom 
partene om forslaget, antar vi at styret for FDR vil kunne godta det foreliggende 
forslaget. Styremøtet i FDR vil behandle saken 10. november fra kl 17.00. 
 
Forslaget til den andel av driftskostnadene til FDR som kommunen skal betale 
baserer seg på halvt årstilskudd, pluss midler til et forvaltningsrevisjonsprosjekt og 
FDR s planlegging av revisjonen for Ås. 
 
I drøftingene har en også vært inne på om det vil være riktig at Ås kommune skal 
innestå for forpliktelser, særlig pensjon, som FDR har opparbeidet før kommunens 
inntreden i selskapet.  Fra FDRs side er det vist til vedtektene § 6.1 som bestemmer 
at deltakerkommunene hefter ubegrenset med en ideell andel av selskapets samlede 
forpliktelser i forhold til innbyggertallet. Vi har forstått det slik at ytterligere kostnader 
som følge av pensjonsforpliktelser særlig vil gjelde konsekvenser av avtalefestede 
reguleringer av pensjoner opptjent før Ås kommunes inntreden. FDR har ikke gjort 
beregninger knyttet til mulige kostnader av denne ordningen. På den annen side har 
FDR et disposisjonsfond som inngår i  regnskapet. Prinsippet om et felles ansvar for 
forpliktelsene står sentralt i den type selskap som FDR representerer. Vi foreslår at 
kontrollutvalget ikke følger opp dette spørsmålet ytterligere. 
 
FDR har invitert en observatør fra Ås kommune til å delta i deres styremøter fra 1. 
januar 2010. FDRs vedtekter bestemmer at kommunestyret i hver deltaker- kommune 
velger ett styremedlem. Vi foreslår at denne prosedyren også velges for valg av en 
observatør.  
FDR har også bedt om å kunne få være til stede på kontrollutvalgets møter fra 1. 
januar 2010. Møtene er lukket for publikum, men vi foreslår at kontrollutvalget, under 
forutsetning av at kommunestyret i hovedsak følger forslaget til innstilling i denne 
saken, inviterer FDR til møtene fra denne datoen.   
 
Ås kommunes inntreden i FDR krever en endring av FDRs vedtekter og disse må 
vedtas av kommunestyrene i deltakerkommunene.   
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Kommunestyret  Sak 61/09 

 

 
Utv.sak nr 61/09 
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM BARNEVERNETS RAMMEVILKÅR 
Saksbehandler: Jan T. Løkken Arkivnr: 219  Saknr.:  09/3011 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Kontrollutvalget 26/09 10.11.2009 
Kommunestyret 61/09 25.11.2009 
 

 
 
Kontrollutvalgets innstilling 10.11.2009: 
1. Kommestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om Barnevernets    
       rammevilkår til etterretning. 
 2.   Kommunestyret slutter seg til rapportens anbefalinger. Rådmannen bes  
       følge opp anbefalingene og rapportere tilbake til kontrollutvalget innen tre     
       måneder.  

____ 
 
Kontrollutvalgets behandling 10.11.2009: 
Follo distriktsrevisjon redegjorde for rapporten og svarte på spørsmål. 
 
Votering: Innstilling ble enstemmig vedtatt. 

____ 
 
Sekretariatets innstilling: 
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om Barnevernets rammevilkår 

til etterretning. 
2. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

1. Kommestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om Barnevernets    
        rammevilkår til etterretning. 
  2.   Kommunestyret slutter seg til rapportens anbefalinger. Rådmannen bes  
        følge opp anbefalingene og rapportere tilbake til kontrollutvalget innen tre     
        måneder.  

 
____ 

 
Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge:   
Kontrollutvalget 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt separat:   
Rapport om forvaltnigsrevisjon av Barnevernets rammevilkår i Ås kommune fra Follo 
distritksrevisjon 
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SAKSUTREDNING: 
 
Kontrollutvalget vedtok i sak 09/09  ”Barnevernets rammevilkår” som tema for et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2009. Oppdraget ble konkurranseutsatt, og 
kommunestyret vedtok 13. mai i sak 22/09 å gi Follo distriktsrevisjon oppgaven med å 
gjennomføre prosjektet, jf. kontrollutvalgets innstilling i sak 13/09.   
 
Etter at FIKS hadde mottatt tilbudene fra selskapene om oppdraget ble det klart at en 
problemstilling om ”barneverntjenesten har et samarbeid med andre tjenesteytere i 
tråd med lovverket” nylig var kontrollert av fylkesmannen.  I saksframlegget til 
kontrollutvalget i sak 13/09 foreslo sekretariatet etter dette at problemstillingen ble 
byttet ut med  ”I hvilken grad etterlever barneverntjenesten saksbehandlingsfrister 
knyttet til bekymringsmeldinger, med videre oppfølging, i tråd med regelverket?” 
I kommunestyrets vedtak den 13. mai ble det, i tråd med kontrollutvalgets innstilling, 
åpnet for at det kunne gjøres endringer i formål og problemstillinger i samråd med 
kontrollutvalget. FIKS underskrev på vegne av utvalget den 20. mai kontrakt med 
Follo distriktsrevisjon om utførelsen av oppdraget. Jf. orienteringssak til 
kontrollutvalgets møte den 8. september. 
 
Rapporten fra Follo distriktsrevisjon ble oversendt i brev datert 15. oktober. 
 
Etter det vi kan se, er alle problemstillingene som ble vedtatt i prosjektet  blitt grundig 
belyst i rapporten. 
 
Rapporten viser blant annet at: 

- barneverntjenesten i Ås har relativt rimelig kapasitet til å gjennomføre sine 
oppgaver 

- tjenesten har oppfylt forskriftens krav om internkontrollsystem  
- barn og foreldres erfaringer kan brukes mer til forbedringer 
- oversikt over risikoområder mangler 
- fristen på 1 uke for behandling av bekymringsmeldinger overholdes i stor grad  
- barnevernet har ikke rapportert korrekt til Fylkesmannen om antallet 

fristoverskridelser i undersøkelsessaker 
- flere enkeltsaker mangler dokumentasjon 
- rutiner for enkeltvedtak vurderes som tilfredsstillende 
- kommunen i hovedsak har etablert tilfredsstillende rutiner for god 

økonomistyring, se likevel noen merknader 
- ledelse utøves i tråd med kommunens vedtatte prinsipper 
- delegasjonsreglementet mv. ikke er oppdatert etter at barnevernet ble 

organisert som en del av NAV i 2008. 
 
Follo distriktsrevisjons anbefalinger er tatt inn på side 64 i rapporten. 
 
Rådmannen har i sin høringsuttalelse ingen innvendinger mot rapportens 
konklusjoner og anbefalinger. I brevet foreslås hvordan hver anbefaling kan bli fulgt 
opp av administrasjonen. 
 
Follo distriktsrevisjon er invitert til møtet for å redegjøre og svare på spørsmål om 
rapporten 
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Utv.sak nr 62/09 
TEMAPLAN FOR HELSE OG OMSORG 2009-2015 
Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Arkivnr: G00 &30 Saknr.:  09/2704 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial 19/09 14.10.2009 
K.råd for funksjonshemmede 16/09 13.10.2009 
Ås Eldreråd 18/09 10.10.2009 
Formannskapet 85/09 28.10.2009 
Kommunestyret 62/09 25.11.2009 
 

 
Formannskapets innstilling 28.10.2009:  
1. Ås kommune vedtar temaplan for helse og omsorg 2009-2015. 
2. De enkelte tiltak i planen søkes innpasset i handlingsprogram / økonomiplan og 

budsjetter ved de årlige rulleringer og behandlinger. 
3. Fysisk og kulturell aktivitet inngår som sentrale forebyggende tiltak. Disse 

områdene konkretiseres i oppfølgingen av temaplanen. 
 

_____ 
 
Formannskapets behandling 28.10.2009: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

____ 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 14.10.2009: 
Følgende tillegg til rådmannens innstilling ble foreslått av Torger Gillebo (KrF): 
Fysisk og kulturell aktivitet inngår som sentrale forebyggende tiltak. Disse områdene 
konkretiseres i oppfølgingen av temaplanen. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med tillegg av Torger Gillebo (KrF) ble enstemmig tiltrådt.  
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 14.10.2009: 
1. Ås kommune vedtar temaplan for helse og omsorg 2009-2015. 
2. De enkelte tiltak i planen søkes innpasset i handlingsprogram / økonomiplan og 

budsjetter ved de årlige rulleringer og behandlinger. 
3. Fysisk og kulturell aktivitet inngår som sentrale forebyggende tiltak. Disse 

områdene konkretiseres i oppfølgingen av temaplanen. 
 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 13.10.2009: 
Siri Kjær (V) fremmet forslag som bør følge saken eller følges opp av prosjektgruppen 
for vurdering, se vedlegg.  
 
Rådet fremmet følgende fellesforslag: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede ser behov for flere boenheter i Ljungbyveien, 
men er bekymret for at en reduksjon av verdifullt uteareal vil redusere brukernes 
livskvalitet. 
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Kommentar til Kap. 6: 
Brukere som har behov for språkopplæring ved Logoped må omfattes av planen. 
Tiltak må være økt tilgjengelighet til Logopeder. Jf. vedlegg som følger saken. 
 
Votering: 
Handlingsprogrammet ble tatt til orientering  
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt å ha som tillegg.  
Forslaget til Siri Kjær ble enstemmig vedtatt å følge saken under den videre 
behandlingen.  
 
Kommunalt råd for funksjonshemmedes uttalelse 13.10.2009: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede tar temaplan for helse og omsorg 2009-2015 
til orientering.  
 
Kommunalt råd for funksjonshemmede ser behov for flere boenheter i Ljungbyveien, 
men er bekymret for at en reduksjon av verdifullt uteareal vil redusere brukernes 
livskvalitet. 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmede ser at brukere som har behov for 
språkopplæring ved Logoped må omfattes av planen. Tiltak må være økt 
tilgjengelighet til Logopeder. Jf. vedlegg som følger saken. 
 

____ 
 
Ås Eldreråds behandling 13.10.2009: 
Eldrerådet fremmet fellesforslag i møtet som tilsvarer Eldrerådets uttalelse. 
 
Votering: Eldrerådets fellesforslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Ås Eldreråds uttalelse 13.10.2009: 
Ås eldreråd mener at ”Temaplan for helse og omsorg 2009-2015” gir en bra oversikt 
over utfordringer helse og omsorg som Ås kommune står overfor i de nærmeste 
årene. 
Eldrerådet har tidligere satt opp følgende overordnede mål for eldrepolitikken i Ås. 

• Forebyggende tiltak for å opprettholde eldres helse og trivsel må være en 
prioritert oppgave slik at de eldre kan holde seg funksjonsdyktige hjemme 
lengst mulig.  

• Et miljø som gir eldre trygghet i sitt eget hjem og lokalmiljøet, og trygghet for å 
få de nødvendige helsemessige omsorgstjenester når behovet melder seg.  

• En fleksibel, brukerorientert omsorg og pleie som på en kvalitativ måte tar vare 
på den enkeltes verdighet, sosiale, fysiske og psykiske behov.  

• Ressursene til bruk i eldreomsorgen må brukes slik at de gir maksimal nytte til 
å fremme de eldres helse, velferd og trivsel.  

• Mulighet for de eldre til aktivt samfunns- og kulturengasjement, og til å få nytte 
sine ressurser i lokalsamfunnet på frivillig basis for å hjelpe andre eldre med 
omsorgsbehov.  

 

Ås eldreråd gjentar tidligere forslag om at det oppsettes en eldrekontakt. Denne 
personen skal ha som spesiell oppgave å se behov for omsorg til de eldste 
hjemmeboende som ønsker besøk, men som ikke er med i den ordinære 
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hjemmetjenetesten. Det kan også informeres om forebyggende tiltak når det gleder 
ernæring og helse, tannhelsetiltak, oppdagelse av og eventuelle tiltak mot overgrep 
deriblant behovet for trygghetsalarm, mulighet for å få TT-kort mv.  
 
Eldresentrene er viktige og forebyggende for alle eldre. Nordby har et tilfredsstillende 
eldresenter med den raske veksten av eldre i Ås sentrum er det nødvendig å finne 
mer tilfredsstillende lokaler til eldresenteret i Ås.  
Ås eldreråd har tidligere pekt på brannstasjonstomten som ønsket lokale for 
eldresenteret. 
 
Ås eldreråd ber om at det planlagte dagtilbudet for demente settes i gang snarest 
mulig.  

_____ 
 
 
Rådmannens innstilling, 01.10.2010: 
1. Ås kommune vedtar temaplan for helse og omsorg 2009-2015 
2. De enkelte tiltak i planen søkes innpasset i handlingsprogram / økonomiplan og 

budsjetter ved de årlige rulleringer og behandlinger. 
_____ 

 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
K-sak 08/2566 
HHS-sak 6/09 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Råd for funksjonshemmede 
Eldrerådet 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt separat:  (Sendt alle utvalg 7.10.2009) 
Temaplan for helse og omsorg 2009-2015 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Helse og sosialsjefen 
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SAKSUTREDNING: 
 
Bakgrunn: 
I Norge vil antallet eldre over 65 år frem til 2040 stige med 65 %, antallet over 80 år 
mer enn fordobles og antallet 90-åringer mer enn tidobles. Stadig flere som trenger 
omsorg, og stadig færre i yrkesaktiv alder skaper enorme utfordringer for alle 
kommunene i hele landet, og vil øke avstanden mellom behov for tjenester og 
tilgjengelige ressurser.  Denne demografiske utviklingen krever at kommunene plan-
legger langsiktig på en helt annen måte enn det som har vært nødvendig frem til nå.  
 
Det ble vedtatt i handlingsprogrammet 2009-2012 at Ås kommune skal utarbeide en 
plan for helse- og omsorgstjenestene for den neste seks års perioden.  
 
Stortingsmelding nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening med tilhørende 
strategi dokumentet Omsorgsplan 2015, og delplan Demensplan 2015 beskriver de 
langsiktige utfordringene for framtidas kommunale omsorgstjeneste og angir både 
strategier og konkrete tiltak frem til 2015. Planen retter hovedfokus mot vekst av 
sykehjemsplasser og omsorgsboliger, årsverksvekst, og ny kompetanse- og 
rekrutteringsplan. Meldingen danner grunnlag for planlegging på kommunenivå. 
 
Ås kommune står overfor flere utfordringer i helse- og omsorgstjenestene i årene 
fremover: 

• Økning i antall eldre og derav også personer med demens. 
• Økt krav om rehabilitering 
• Sikre tilstrekkelig kapasitet i tjenesteapparatet 
• Sikre og beholde kvalifisert personell 
• Gi tilstrekkelige tjenester til innbyggerne som ønsker å bo hjemme så lenge det 

er mulig 
• Sikre brukermedvirkning og avklare forventninger/krav fra brukerne/pårørende 
• Sikre at eldre personer har riktig ernæring 
• Økning av unge som trenger ett tilbud om tilrettelagt bolig og tjenester 
• Sikre tilfredsstillende kvalitet jfr. st. meld. 28 (1999-2000) og st.meld. 45 (2002-

2003). 
 

Regjeringen har svart på noen av disse utfordringene med St.meld.nr.47 (2008-2009) 
– Samhandlingsreformen.   
 
Reformforslaget fremstår som en omfattende kommunehelsereform, hvor en dreier 
deler av aktiviteten i helseNorge fra spesialisthelsetjeneste og til 
kommunehelsetjeneste. Konkretisering av – og føringer for Samhandlingsreformen i 
Ås kommune vil beskrives i Kommuneplan 2011-2023, som nå rulleres. Reformen er 
et sentralt tema i dette arbeidet.  
I forslag om en egen handlingsplan/temaplan for samhandlingsreformen i Ås 
kommune vil ytterligere vurderinger og anbefalinger med tiltak legges frem for 
kommunestyret. Verdighetsgarantien i eldreomsorgen, med forslag til endring av 
kommunehelsetjenesteloven § 1 er i disse dager ute til høring, og er en oppfølging av 
Omsorgsplan 2015. 
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Fakta i saken: 
Kommunen har ansvar for å bygge ut, utvikle/utforme, organisere og levere tjenester 
til alle innbyggere med behov for helse- og omsorgstjenester uten hensyn til alder, 
diagnose eller bosted. 
 
I forbindelse med budsjettbehandlingen i Kommunestyret i 2007 ble det vedtatt at det 
i 2008 skulle utarbeides en temaplan for helse og omsorg. På grunn av innflytting i 
nytt sykehjem, samt bytter i sentrale stillinger ble planarbeidet utsatt til 2009. 
Planen erstatter tidligere eldreomsorgsplan 1999-2004, plan for rehabilitering i Ås 
kommune K-sak 0043/00 (2000) samt belyser i et kapittel kommunens utfordringer 
ved barn og ungdom med behov for tilrettelagt bolig, tjenester og / eller arbeid. 
 
En av kommunens mest krevende utfordringer i årene fremover vil bli en utbygging av 
kommunens pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester slik at den til en hver tid har 
tilstrekkelig kapasitet og kvalitet. SSBs befolkningsfremskrivninger de neste 30-40 år 
viser en dobling i antall personer over 67 år (pensjonister).  
Dette sett i sammenheng med SSBs fremskrivninger av en nedgang på over 50 % i 
arbeidsdyktighet i befolkningen i samme periode, tegner et bilde av utfordringene 
kommunen står ovenfor. Rekruttering av tilstrekkelig helsepersonell antas dermed 
også å være en annen utfordring, og stadig større i årene som kommer. 
 
Temaplan for helse og omsorg 2009 – 2015 har som mål å sette kommunen i stand til 
å møte veksten i behovet for pleie-, omsorg- og rehabiliteringstjenester sett i 
sammenheng med den demografiske utviklingen. Antall brukere innen ovennevnte 
tjenester vil øke i løpet av de neste ti årene. Det vil bli en vekst av eldre, og dermed 
flere omsorgsoppgaver for kommunen. Temaplanen tar i liten grad hensyn til 
samhandlingsreformen (stortingsmelding 47) da det er for tidlig i denne prosessen til 
å planlegge konkrete tiltak. Det foreslås at det på et senere tidspunkt etableres en 
handlingsplan for samhandlingsreformen for Ås kommune, hvor Follo-samarbeid på 
dette området også belyses.  
 
Temaplanen fokuserer på å bygge opp under brukernes egenomsorgsevne og 
mulighet til å bo hjemme lengst mulig. Det anbefales å bygge ut tjenestekjeden ved å 
tilby mer tilrettelagte bomiljøer med ulike servicetilbud, samtidig som det 
forebyggende og helsefremmende arbeidet trappes noe opp. Det forebyggende 
arbeidet vil videreutvikles i sammenheng med konkretisering av Samhandlings-
reformen (St. melding 47).  
Institusjonstilbudet anbefales tilpasset/spesialisert, samtidig som det hjemmebaserte 
tilbudet styrkes og videreutvikles. Dette bør på sikt føre til et større tjenestetilbud i 
hjemmene, og et mer spesialisert institusjonstilbud, med intensjon om at innbyggere i 
Ås skal, om det er hensiktsmessig, bo hjemme så lenge som mulig. (LEON-
prinsippet: Laveste Effektive Omsorgs Nivå) 
 
Planarbeidet: 
Arbeidet med temaplan har vært gjennomført i helse og sosialetaten, i første halvdel 
av 2009, organisert med en hovedprosjektplan/-gruppe og 6 delprosjektplaner/-
grupper som følgende: 
 
1. Hjemmebasert tjenestetilbud  
2. Omsorgstilbud til personer med demens  
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3. Omsorgstilbud i institusjon 
4. Habiliterings- og rehabiliteringstilbud 
5. Barn og ungdom med behov for tilrettelagte tjenester, bolig og/eller arbeid 
6. Rekrutteringsstrategi i helse og sosial 
 
Arbeidet har i sin helhet vært gjennomført med etatens egen kompetanse og 
arbeidskraft, og det har vært benyttet til sammen ca 2 årsverk til planarbeidet i 
prosjektperioden. 
Prosjekt har sikret politisk - og brukerforankring i form av referansegrupper. 
 
Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Ut i fra den demografiske utvikling de neste 30 år, samt Samhandlingsreformen         
(st. melding 47) vil det være sansynlig at en stadig større andel av kommunenes 
totale ressurser benyttes på helse og omsorg.  
De enkelte tiltak i denne planen må søkes innpasset i økonomiplan og budsjetter ved 
de årlige rulleringer handlingsprogrammet, i en prioritert rekkefølge. 
 
Erfaringer viser at staten stadig bidrar med gode tilskuddsordninger, spesielt i forhold 
til investeringer i bygningsmasse. Det er derfor viktig at kommunen kan møte disse 
ordningene med gode vedtatte planer, som raskt lar seg iverksette, og ordningene 
dermed maksimalt benytte. 
 
Vurdering av saken og konklusjon med begrunnelse: 
Temaplanen gir kommunen en detaljert oversikt over de framtidige 
hovedutfordringene, og prioriterte tiltak for å møte dem.  
Veksten i antall eldre vil kreve en betydelig utbygging av tjenestetilbudet, samtidig 
som at tilbudet må videreutvikles og endres for å i det hele tatt være ”mulig å løse”. 
 
Kommunen ser det som spesielt viktig å utnytte perioden fram mot 2015 til å 
forberede seg, og videre kartlegge behovet for en gradvis utbygging- og endring av 
tjenestetilbudet – både i forhold til etablering av ulike tjenestenivåer, utdanning og 
rekruttering av helse- og sosialpersonell, og investeringer i bygningsmasse og 
teknologi.  
Det følges opp i handlingsprogrammene, og rapporteres spesifikt i tertialrapportene 
og i årsmeldingene, på hvor langt kommunen har kommet i dette arbeidet og 
oppfølgingen av planen. 
 
Rådmannen mener at temaplanen gir et godt grunnlag for nettopp dette, og anbefaler 
temaplanen vedtatt slik den foreligger. 
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Formannskapets innstilling 11.11.2009: 
Ås kommunes reglementer vedtas i samsvar med vedlegg 1 datert 24.09.2009 med 
følgende endringer: 
 
1. Side 3, punkt 1 innledningens første avsnitt endres slik at det lyder: 

Reglementene gir oversikt over ansvars- og myndighetsfordelingen i Ås 
kommune. I dette dokumentet blir myndighet delegert fra kommunestyret til 
ordfører, rådmann, formannskap, hovedutvalg og andre utvalg i henhold til Lov om 
kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107, særlover og 
forskrifter utgått fra lov. 
 

2. Side 6 punkt 4.2, tredje siste kulepunkt endres til: 
Behandle og avgjøre saker vedrørende interkommunalt samarbeid, 
interkommunale selskaper og aksjeselskaper. 
 

3. Side 8 etter punkt 4.2.2, tilføyes nytt punkt: 
Lov av 29. januar 1999 om interkommunale selskaper: 
§ 4  Vedta selskapsavtale og eventuelle endringer i denne. 
§ 6  Oppnevne representantskapsmedlem med vara. 
§ 32  Vedta oppløsning av selskapet. 

 
4. Side 12 under pkt. 6.1.1. tiføyes et nytt kulepunkt: 

Ivareta kommunens ansvar etter Opplæringslova kapittel 13, i hovedsak § 13-10. 
 

5. Side 21 punkt 6.7.2 Fase 4: 
Siste setning, "Plankomiteens arbeid avsluttes, forutsatt at prosjektet gjennom-
føres innenfor tildelte rammer", strykes. 
 

6. Side 21 punkt 6.7.2 Fase 5, kulepunkt 3 tilføyes "Plankomiteen og" slik at det 
lyder:  
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Plankomiteen og formannskapet holdes løpende orientert om fremdrift og 
økonomi. 

 
7. Side 25, punkt 6.11.2, nytt siste punkt:  

Når ordfører på vegne av formannskapet gir gaver av økonomisk verdi skal dette 
refereres i førstkommende møte. 

 
8. Side 32, nytt nest siste punkt etter "kunngjøringsfrist": 

I viktige saker som budsjett, økonomiplan, handlingsprogram, kommuneplan, 
årsmelding og andre saker med stor dokumentasjonsmengde skal sakspapirene 
sendes ut minst 14 dager før politisk behandling. 

 
9. Side 50, punkt 11.11.1 endres til: 

Ordføreren gis gratis mobiltelefon og bredbåndsdekning. 
"Ordføreren gis dekning av hel abonnementsavgift og kr 1200 pr. år" utgår. 
 

10.  Side 50, punkt 11.13.2, punktet skal lyde: 
Det kan refunderes inntil kr 100,- per time og maksimum kr 800,- per dag. 

 
11. Side 50, punkt 11.14 endres i samsvar med vedtak i K-sak 54/09 til:  

Kommunalt tilskudd til folkevalgte grupper i kommunestyret 
1. Samlet kommunal støtte til de folkevalgte gruppene i kommunestyret 

budsjetteres med 27 % av ordførers godtgjørelse. 
2. Støtten fordeles med 20 % til grunnstøtte og 80 % til stemmestøtte. 

Stemmestøtten gis med et likt kronebeløp per stemme til de partier som får 
grunnstøtte ved siste kommunestyrevalg. 

____ 
 
Behandling i Formannskapet 11.11.2009: 
Jorunn Nakkens (V) forslag, fremmet 28.10.09: 
1. Side 6 punkt 4.2, tredje siste kulepunkt endres til: 

Behandle og avgjøre saker vedrørende interkommunalt samarbeid, 
interkommunale selskaper og aksjeselskaper. 
 

2. Side 8 etter punkt 4.2.2, tilføyes nytt punkt: 
Lov av 29. januar 1999 om interkommunale selskaper: 
§ 4  Vedta selskapsavtale og eventuelle endringer i denne. 
§ 6  Oppnevne representantskapsmedlem med vara. 
§ 32  Vedta oppløsning av selskapet. 

 
Marianne Røed (Sp) fremmet følgende forslag: 
1. Side 12 under pkt. 6.1.1. tiføyes et nytt kulepunkt: 

Ivareta kommunens ansvar etter Opplæringslova kapittel 13, i hovedsak § 13-10. 
 

2. Side 21 punkt 6.7.2 Fase 4: 
Siste setning, "Plankomiteens arbeid avsluttes, forutsatt at prosjektet gjennom-
føres innenfor tildelte rammer", strykes. 
 

3. Side 21 punkt 6.7.2 Fase 5, kulepunkt 3 tilføyes "Plankomiteen og" slik at det 
lyder:  
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Plankomiteen og formannskapet holdes løpende orientert om fremdrift og 
økonomi. 
 

4. Side 3, punkt 1 innledningens første avsnitt endres slik at det lyder: 
Reglementene gir oversikt over ansvars- og myndighetsfordelingen i Ås 
kommune. I dette dokumentet blir myndighet delegert fra kommunestyret til 
ordfører, rådmann, formannskap, hovedutvalg og andre utvalg i henhold til Lov om 
kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107, særlover og 
forskrifter utgått fra lov. 

 
Morten Lillemo (KrF) fremmet følgende forslag som alternativ til formannskapets 
innstilling pkt 4: 
  Side 50, punkt 11.13.2, punktet skal lyde: 

Det kan refunderes inntil kr 100,- per time og maksimum kr 800,- per dag. 
 
Ordfører Johan Alnes fremmet følgende forslag: 
Side 50, punkt 11.14 endres i samsvar med vedtak i K-sak 54/09 til: 
 Kommunalt tilskudd til folkevalgte grupper i kommunestyret   

1. Samlet kommunal støtte til de folkevalgte gruppene i kommunestyret 
budsjetteres med 27 % av ordførers godtgjørelse. 

2. Støtten fordeles med 20 % til grunnstøtte og 80 % til stemmestøtte. 
3. Stemmestøtten gis med et likt kronebeløp per stemme til de partier som får 

grunnstøtte ved siste kommunestyrevalg. 
 
Votering: 
KrF's forslag ble tiltrådt 6-3 (2A, FrP) ved alternativ votering mot formannskapets 
innstilling pkt. 4. 
V's, Sp's og ordførers forslag ble enstemmig tiltrådt. 
Formannskapets innstilling for øvrig ble enstemmig opprettholdt. 

____ 
 
Formannskapets innstilling 14.10.2009, uendret 28.10.2009: 
Ås kommunes reglementer vedtas i samsvar med vedlegg 1 datert 24.09.2009 med 
følgende endringer: 
 
1. Side 25, punkt 6.11.2, nytt siste punkt:  

Når ordfører på vegne av formannskapet gir gaver av økonomisk verdi skal dette 
refereres i førstkommende møte. 

 
2. Side 32, nytt nest siste punkt etter "kunngjøringsfrist": 

I viktige saker som budsjett, økonomiplan, handlingsprogram, kommuneplan, 
årsmelding og andre saker med stor dokumentasjonsmengde skal sakspapirene 
sendes ut minst 14 dager før politisk behandling. 

 
3. Side 50, punkt 11.11.1 endres til: 

Ordføreren gis gratis mobiltelefon og bredbåndsdekning. 
"Ordføreren gis dekning av hel abonnementsavgift og kr 1200 pr. år" utgår. 
 

4. Side 50, punkt 11.13.2: 
Satsene økes med 50 % - fra 200 til 300 og fra 400 til 600. 
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Formannskapets behandling 28.10.2009: 
Jorunn Nakken (V) fremmet følgende forslag, basert på e-post 28.10.2009: 
 
3. Side 6 punkt 4.2, tredje siste kulepunkt endres til: 

Behandle og avgjøre saker vedrørende interkommunalt samarbeid, 
interkommunale selskaper og aksjeselskaper. 
 

4. Side 8 etter punkt 4.2.2, tilføyes nytt punkt: 
Lov av 29. januar 1999 om interkommunale selskaper: 
§ 4  Vedta selskapsavtale og eventuelle endringer i denne. 
§ 6  Oppnevne representantskapsmedlem med vara. 
§ 32  Vedta oppløsning av selskapet. 

 

5. Side 48, punkt 11.2.1 endres til 
11.2.1 Ordførerens faste godtgjørelse fastsettes av kommunestyret. 

 

Marianne Røed (Sp) fremmet følgende utsettelsesforslag på bakgrunn av at både 
Venstre og Senterpartiet har sendt forslag på e-post etter at gruppemøtene var holdt: 
Saken utsettes til neste møte i formannskapet. Alle forslag til endringer sendes 
vibeke.berggard@as.kommune.no for videreformidling til formannskapets 
medlemmer/gruppeledere i god tid før neste gruppemøter. 
 
Votering: 
Venstres forslag pkt. 3 ble nedstemt 6-3 (SV, Sp, V). 
Sp's utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 28.10.2009: 
Saken utsettes til neste møte i formannskapet. Alle forslag til endringer sendes 
vibeke.berggard@as.kommune.no for videreformidling til formannskapets 
medlemmer/gruppeledere i god tid før neste gruppemøter. 
 
Vedlegg til protokoll: 
Sp's e-post datert 26.10.2009. 
 

_____ 
 
 

Formannskapets behandling 14.10.2009: 
Johan Alnes (A) fremmet følgende endringsforslag: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 
Formannskapet ble enige om at forslag til endringer kan sendes på e-post til 
vibeke.berggard@as.kommune.no for videreformidling til formannskapet, og at saken 
fremmes for både formannskap og kommunestyre 28.10.2009.  
 
Votering:  
Rådmannens innstilling med Ap's endringsforslag til vedlegg 1, ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling14.10.2009: Se øverst i dokumentet. 
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_____ 
 
 
 
Rådmannens innstilling 25.09.2009: 
Ås kommunes reglementer vedtas i samsvar med vedlegg 1 datert 24.09.2009. 

_____ 
 
 
 
 
Tidligere politisk behandling:  
F-sak 2/07, 10.01.07  Politisk styringsstruktur – Evaluering 2007. Nedsettelse 
  av tverrpolitisk arbeidsgruppe  
K-sak 31/07, 20.06.07  Evaluering av den politiske styringsstrukturen 
 
Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 1. gang – høring, behandlet i: 

Ås eldreråd 28.04.2009 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 28.04.2009 
Hovedutvalg for helse og sosial 29.04.2009, 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 29.04.2009,  
Hovedutvalg for teknikk og miljø 30.04.2009 
Administrasjonsutvalget 04.06.2009 

Formannskap 2. gang – innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: (Vedlegg 1 ble sendt formannskapet m.fl. 07.10.2009,  
 vedlegg 2 ble trykt i formannskapets innkalling 14.10.2009) 
1. Forslag til revidert reglement for Ås kommune datert 24.09.2009.  
2. Alle utvalgsbehandlinger og saksfremstilling fra høringsrunden – uten vedlegg. 
 
• Sp's e-post datert 26.10.2009 trykkes til formannskapets behandling 11.11.2009. 



  Sak 63/09 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Vedlegg som fulgte utvalgsbehandlinger fra høringsrunden, jf. trykt vedlegg 2: 
1. Forslag til revidert reglement, datert 25.03.2009. 

http://img.custompublish.com/getfile.php/884995.746.wyrbcsfsuq/2009+04+01+Vedlegg+1+til+F+sak+21+Reglementsforsla
g.pdf?return=as.custompublish.com 

2. Utskrift av møtebok m. vedlegg 1 av K-sak 31/07, 20.06.2007: Evaluering av den 
politiske styringsstrukturen. 
http://img.custompublish.com/getfile.php/906174.746.ctrwutrpwq/Vedlegg+2+Vedtak+i+K-
sak+31+2007+m.+vedlegg.pdf?return=intranett.as.kommune.no 

3. Ås kommunes reglementer, vedtatt av kommunestyret 06.10.04, k-sak 69/04, sist 
endret 22.06.06. (tidligere utsendt, sendes i papirform til dem som ber om det). 
Publisert her: 
http://web3.custompublish.com/getfile.php/205217.746.pevvsvfxue/Ås+kommunes+reglementer.doc?return=www.as.komm
une.no 

4. K-sak 69/04 Revidering av Ås kommunes reglementer. 
5. Søknad om at fritidsleder for funksjonshemmede utgår som fast representant i råd 

for funksjonshemmede (lnr. 14526/08). 
6. Ås eldreråds forslag om talerett, drøftingssak i rådet 21.03.2006. 
7. Retningslinjer for behandling av søknader om startlån 
8. Uttalelse fra Ås Høyre, registrert 13.05.2009 lnr. 8030/09. 
9. Uttalelse fra Ås FrP, registrert 13.05.2009 lnr. 8033/09. 
 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Internett, link sendes medlemmer og varamedlemmer i utvalgene og ledergruppen.  
Trykt versjon sendes kommunestyrets medlemmer, øvrige etter forespørsel. 
Kontrollutvalget 
Referatsak i hovedutvalgene (HTM, HOK, HHS), Ås eldreråd, Kommunalt råd for 
funksjonshemmede, administrasjonsutvalget. 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Formannskapet vedtok i F-sak 21/09, 01.04.2009, å sende forslag til revidering av Ås 
kommunes reglementer på høring til rådene, hovedutvalgene og administrasjons-
utvalget. Rådmannen viser til vedlegg 2 der saksfremstilling og alle 
utvalgsbehandlinger fremgår. 
 
På bakgrunn av utvalgenes behandlinger og tilbakemeldinger har rådmannen 
gjennomgått reglementet og utarbeidet et nytt forslag, jf. vedlegg 1 datert 24.09.2009.  
 
I forslaget er det foretatt følgende endringer i forhold til det som ble sendt på høring: 
 
1. Forslag til endringer i tekst er innarbeidet i blå, kursiv skrift. Tidligere tekst og 

overstrykninger er fjernet. Disse fremgår av versjonen i saksmappen.  
 
2. Forslag fra høringene er innarbeidet etter skjønn. 
 
3. Ordlyd er endret i samsvar med lovverk og praksis som følge av vedtak, for å få 

det entydig. 
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4. Lovhenvisninger med tilhørende tekst er oppdatert i samsvar med lovendringer. 
Det gjelder bl.a. hva kommunestyret selv skal avgjøre i hht. kommuneloven.  

 
5. Opplistingen av rådmannens myndighet i hht. særlov er slettet og i stedet erstattet 

av følgende formulering: 
"Kommunens myndighetsutøvelse etter særlovgivningen delegeres til 
rådmannen i saker hvor myndigheten, etter lov, forskrift eller kommunalt 
vedtak, ikke er lagt til annet organ.  
Dette gjelder ikke saker av prinsipiell karakter eller saker som er i strid med 
vedtatte planer eller politiske vedtak. " 

 
Det er lite hensiktsmessig å nevne alle hjemler i lovverket fordi det stadig skjer 
lovendringer. Den politiske styringen sikres av den generelle formuleringen som 
setter grensen for delegeringen ved prinsipielle saker, vedtatte planer og politiske 
vedtak. Dersom det er enkelte områder innenfor særlovgivningen som ikke 
ønskes delegert, anbefales det at avsnittet tilføyes "med unntak av:" og at det 
fattes vedtak om unntakene. 
 
I rådmannens videredelegeringsreglement vil det imidlertid være behov for 
detaljering, for eksempel videredelegering til landbrukskontoret av enkelte 
saksområder og til plan- og utviklingsavdelingen av andre saksområder innenfor 
samme lov. Videredelegeringsreglementet behandles ikke politisk. 
 

6. Det er ikke innarbeidet endringer i den delen som gjelder godtgjørelse til 
folkevalgte, pkt. 11, unntatt punktene om forliksråd og overformynder som er 
fjernet da de ikke lenger er aktuelle. Det er ikke kommet inn forslag til endringer 
under høringsrunden. 

 
7. Punkt 8.1.16 om innspill, spørsmål, interpellasjoner og sendenemnder er 

omformulert. Bestemmelsene om sendenemnder er tatt ut fordi de ikke er i 
praktisk bruk. Behovet dekkes bedre av formuleringen "Andre kan gis talerett etter 
avtale med ordfører" som er innarbeidet i pkt. 8.1.6. 

 
Nummereringen i forslaget blir endret når kommunestyret har fattet endelig vedtak. 
 
Vurdering av saken: 
Etter rådmannens vurdering innebærer det fremlagte forslag til reglement ingen 
realitetsendringer av hva som er delegert til rådmannen. Det foreslåtte reglementet er 
mer oversiktlig og vil automatisk bli oppdatert i takt med lovverket på flere områder. 
 
Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Ingen dersom godtgjørelsesreglementet ikke endres. 
 
Konklusjon med begrunnelse:  
Rådmannen tilrår at forslag til reglement datert 24.09.009, jf. vedlegg 1, vedtas. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Vedtaksdato. 
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VEDLEGG til formannskapets protokoll i F-sak 76/09 Reglementer – Sp's forslag  
 

 
 

Fra: Marianne Røed  Sendt: 26. oktober 2009 21:06 
Til: Anne Odenmarck; Arne Hillestad; Egil Ørbeck; Eli Kolstad; Gro Haug; Hilde Kristin Maraas; Håvard Steinsholt; 
Ivar Ekanger; Ivar Magne Sæveraas; Jorunn Nakken; kerstin skar; Nakken Jorunn; Torill Horgen; Johan Alnes; 
Hanne Marit Gran; Morten Lillemo    Emne: endringsforslag reglement 
 
Hei! 
Her kommer Senterpartiets forslag til endringer i kommunens reglement, som vil fremmes i 
kommende kommunestyre. Beklager at de ikke kommer i tide til gruppemøtene, men håper 
dere likevel vil vurdere å være med på disse endringsforslagene fra oss.  
  
Når det gjelder forslaget om å ivareta kommunens oppgaver etter opplæringsloven §13, 
gjelder det i hovedsak ledd 13-10 som pålegger eier å ha et system for oppfølging av at loven 
blir fulgt, og at resultatene fra nasjonale prøver blir fulgt opp. Stortingsmelding nr 31 (2007-
2008) om kvalitet i skolen legger vekt på kommunens rolle som skoleeier, og er  
klar på at dette er en oppgave for politisk nivå. Jeg mener derfor at punktet bør inn i 
reglementet, enten som en oppgave for kommunestyret (og HOK som saksforberedende), 
eller delegert til HOK. Jeg ser da helst at dette blir lagt til HOK som foreslått av HOK i innspill 
til reglementene. 
 
*Plankomiteen fase 4 og fase 5* 
Etter reglementet avsluttes saken for Plankomiteen etter kontraktskriving, for så å tas fram 
igjen for behandling av byggeregnskapet. I mellomtida rapporterer administrasjonen om 
fremdrift og økonomi til Formannskapet. Likevel skal plankomiteen koples inn hvis det er 
overskridelser som ikke dekkes innen prosjektets ramme. I praksis holdes plankomiteen 
orientert om prosjektene som er under arbeid, noe som er en praktisk ordning. Jeg foreslår at 
reglementet endres slik: 
 
*Fase 4: Siste setning strykes*. 
(Prosjektet er ikke avsluttet fra plankomiteen før byggeregnskapet er behandlet, og det kan 
komme tilfeller at komiteen må inn på banen under veis; og det står uttrykkelig under fase 5 
at det er administrasjonen som har regi på gjennomføring.) 
 
*Fase 5, kulepunkt 3: Føy til "Plankomiteen og" i starten av punktet 
 
*Ellers til innledningen: 
Jeg synes en burde være så ambisiøs at en sier at reglementene gir oversikt, og ikke bare 
skal gi. Videre bør det formuleres klarere at det i dette dokumentet som delegerer myndighet i 
henhold til forskjellige lover. For eksempel kunne andre setning starte med: I dette 
dokumentet blir myndighet delegert fra Kommunestyret til ordfører, rådmann, formannskap, 
hovedutvalg og andre utvalg i henhold til ...osv. 
 
Marianne Røed 

 



ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  Sak 64/09 

 

 
Utv.sak nr 64/09 
KULTURHUSET - FORPROSJEKT - UTVIDELSE AV KOSTNADSRAMME 
MINDRETALLSANKE 
Saksbehandler: Arnt Øybekk Arkivnr: 614 &40 Saknr.:  09/3026 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Formannskapet 91/09 11.11.2009 
Kommunestyret 64/09 25.11.2009 
 

 
Formannskapets vedtak 11.11.2009 – mindretallsanket til  
kommunestyret 25.11.2009: 
Plankomiteen fortsetter sitt arbeid med å utarbeide anbudsbeskrivelser for 
brannsikring av kulturhuset. 

____ 
 
Formannskapets behandling 11.11.2009: 
Egil Ørbeck (H) fremmet følgende forslag som tillegg til rådmannens innstilling: 
Plan for kulturhuset legges frem til politisk behandling før…. 
 
Votering:  
Rådmannens innstilling ble vedtatt 6-3 (2H, FrP) ved alternativ votering mot H's 
forslag. 
 
Mindretallsanke: 
Egil Ørbeck (H), Gro Haug (H) og Arne Hillestad (FrP) krevde saken forelagt 
kommunestyret, jf. Ås kommunes reglementer pkt. 8.2.2.3. 
 

____ 
 
Rådmannens innstilling: 
Plankomiteen fortsetter sitt arbeid med å utarbeide anbudsbeskrivelser for 
brannsikring av kulturhuset. 
 

_____ 
 
Tidligere politisk behandling: 
K-sak 19/09, 26.2.2009 
Plankomiteen sak 24/09 i møte 16.9.09 
Plankomiteen sak 28/09 i møte 29.10.09 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
 
Vedlegg som følger saken trykt separat: 
Saksframlegg til plankomiteens møter 16.9.09 og 29.10.09 (sak 24/09 og 28/09). 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 



  Sak 64/09 

Forprosjekt for kulturhuset datert 28.10 09 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Prosjektleder 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Plankomiteen har flere ganger behandlet saker om brannsikring og rehabilitering av 
kulturhuset. I møte 16.9 behandlet komiteen skisseprosjekt. Plankomiteens leder 
orienterte etter dette møtet formannskapet om arbeidet så langt og om skisse til 
løsning med kostnadsoverslag. 
 
I møte 29.10.09 behandlet plankomiteen forprosjekt med kostnadsoverslag og fattet 
følgende vedtak: 
 

1. Forprosjekt, planer, utredninger og kalkyler for kulturbygget av 20.10.2009 danner 
grunnlag for videre utarbeidelse av hovedprosjekt med påfølgende innhenting av 
tilbud, samtlige fag. Det forutsettes videre at entreprisen legges opp slik at 
byggentreprenøren får rollen som Hovedentreprenør med koordinerings- og 
framdriftsansvar for de underentreprenører kommunen finner å rangere som 
gunstigste tilbydere. 

2. I kommende tilbudsbeskrivelser beskrives for bygningsmessig tilrettelegging for 
produksjonskjøkken med innredning som mottakskjøkken. Det beskrives videre som 
opsjon - pris på innredning av kjøkkenet som produksjonskjøkken samt pris på 
foldedører (prioritet 4). 

3. Kontrakter med entreprenører inngås ikke før prosjektet er fullfinansiert. Dette 
forbeholdet må tas med i tilbudsbeskrivelsen for samtlige fag. 

 
I sitt forslag til handlingsprogram med budsjett for 2010 har rådmannen tatt høyde for 
plankomiteens forslag til prosjektomfang med tilhørende kostnadsberegning av 
20.10.2009. Etter vedtaket i plankomiteens sak 28/09 blir kostnadsomfanget: 
 
Grunnprosjekt (plankomiteens vedtaks punkt 1) kr.  32 585 529,- 
Kjøkken som vedtatt i F-sak 73/09 
(plankomiteens vedtak punkt 2) kr. 3 500 000,- 
Vedtatt kostnadsoverslag  kr. 36 085 529,- 
 
I tillegg har Plankomiteen vedtatt at det i anbudet skal bes om opsjon på foldedører i 
2. etasje mellom store sal og salong og lille sal og salong Disse er kostnadsberegnet 
til kr. 250 212,- Totale kostnader blir da beregnet til kr. 36 335 741,- 
 
I sak 19/09 ble det avsatt kr.16 298 000,- til prosjektet. For å fullfinansiere prosjektet i 
samsvar med plankomiteens vedtak, er prosjektet i investeringsprogrammet for 2010 
tilført 20 mill kroner. 
 
Vurdering av saken: 
Plankomiteen har lagt fram et forslag til brannsikring som er i samsvar med 
brannkonsulentens forslag. Da planen for brannsikring ble lagt fram for 
formannskapet første gang, ble det gjort oppmerksom på at kostnadsforslaget var 
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uten merverdiavgift og at sikkerhetsmarginene var små. På dette tidspunktet ble det 
forventet at prisnivået på denne typen arbeid ville gå ned som følge av finanskrisen 
og kompensere for noe av usikkerheten. På disse betingelsene ble planarbeidet 
vedtatt igangsatt. 
 
Etter dette er planforutsetningene endret. Det viste seg at det ikke lot seg gjøre å 
brannseksjonere bygget slik først foreslått. Dette har medført behov for fullsprinkling 
av hele bygget. Samtidig må ventilasjonsanlegget bygges om. Det er også nødvendig 
å installere ny og bedre heis. Det etableres nytt produksjonskjøkken i samsvar med 
formannskapets vedtak. 
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen kan ikke se noe alternativ til å gjennomførearbeidene eller alternative 
løsninger og har derfor tilført prosjektet 20 mill. kroner forslaget til 
investeringsprogram for 2010. 
 



ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  Sak 65/09 

 

 
Utv.sak nr 65/09 
R-222 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR GRENSEVEIEN 12 
Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-222 Saknr.:  03/2221 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 118/08 11.12.2008 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 64/09 04.06.2009 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 87/09 15.10.2009 
Kommunestyret 56/09 28.10.2009 
Kommunestyret 65/09 25.11.2009 
 

 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 15.10.2009: 
1. Under henvisning til saksutredningen og i medhold av § 30 i plan- og 

bygningslovens av 1985, jfr. §§ 27- 2 og 28- 2, godkjenner Ås kommune privat 
forslag til endret reguleringsplan for Grenseveien 12, som vist på kart datert 
04.11.2008, med reguleringsbestemmelser, datert 04.11.2008, revidert 
05.10.2009. 

2. Det forutsettes for byggesaken at bygningene mot vest holdes i to etasjer.  
   

____ 
 
Kommunestyrets behandling 28.10.2009: 
Ordfører Johan Alnes (A) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes til neste møte 25. november 2009. 
 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 28.10.2009: 
Saken utsettes til neste møte 25. november 2009. 
 

____ 
 
Behandling i Hovedutvalg for teknikk og miljø 15.10.2009: 
Følgende fellesforslag ble fremmet til nytt pkt. 2 i innstillingen: 
Det forutsettes for byggesaken at bygningene mot vest holdes i to etasjer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt. 
Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt. 
 
Vedtaket i HTM tilsvarer hovedutvalgets innstilling til kommunestyret. 

 
Innstilling til møte i det faste utvalget for plansaker 15.10.2009 
Under henvisning til saksuttredningen og i medhold av § 30 i  plan- og 
bygningslovens av 1985, jfr. §§ 27- 2 og 28- 2, godkjenner Ås kommune privat forslag 
til endret reguleringsplan for Grenseveien 12, som vist på kart datert 04.11.2008, med 
reguleringsbestemmelser, datert 04.11.2008, revidert 05.10.2009. 

 
____ 
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Behandling i Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.06.2009: 
Følgende uttalelser kom fram i møtet: 
- Prosjektet bør redusere til 2 etasjer. 
- Utbygging må avvente til tilstrekkelig skolekapasitet foreligger. 
- Fortauet bør ligge på vestsiden av Grenseveien 

 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
De framkomne uttalelsene følger saken. 
 
 
Vedtak i Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.06.2009: 
Under henvisning til saksuttredningen og i medhold av plan- og bygningslovens § 30, 
jfr. §§ 27-1 0g 28- 1, vedtar det faste utvalget for plansaker å legge ut til offentlig 
ettersyn privat forslag til endret reguleringsplan for Grenseveien 12, som vist på kart 
datert 04.11.2008, med reguleringsbestemmelser, datert 04.11.2008. 
 
Saken sendes dessuten berørte parter til uttalelse. 
 
 
Behandling i Hovedutvalg for teknikk og miljø 11.12.2008: 
Teknisk sjef ba om at saken utsettes etter ønske fra tiltakshaver. 
 
Votering: 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig tiltrådt. 
 
Vedtak i Hovedutvalg for teknikk og miljø 11.12.2008: 
Saken utsettes. 

____ 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for et næringsområde i 
Solbergskogen ved Ski grense, vedtatt i Ås kommunestyre 25.01.1989. 
Kommuneplan for Ås kommune, arealdelen 2007 -2019, vedtatt i Ås kommunestyre 
20.06.2007  
Forslag til endret reguleringsplan ble etter utbyggers ønske utsatt i møte 11.12.2008. 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Ås kommunestyre 
 
Behandlingsrekkefølge: 
• Det faste utvalget for plansaker 1. gang 
• Offentlig ettersyn 
• Det faste utvalget for plansaker 2. gang 
• Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: (trykt i komm.styrets innkalling 28.10.2009) 
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1. Utsnitt av kommuneplanens arealdel 2007 – 2019 
2. Reguleringskart, forminsket, datert 04.11.2008 
3. Spir Plan + Arkitektur: Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser 
4. Reguleringsbestemmelser, revidert 05.10.2009 
5. Illustrasjonsplan 
6. Bemerkning 35 fra naboer 
7. Bemerkning av 29.09.2009 fra Spir Arkitekter AS 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
• Gjeldende reguleringsplan 
• Plankart, målestokk 1:1000 
• Illustrasjoner 
• Rambøll: Trafikkmessige konsekvenser 
• Sweco: Geotekniske vurderinger 
• Sakens øvrige dokumenter  
 
Utskrift av saken sendes til: 
• Spir Arkitekter AS, postboks 398, 3101 TØNSBERG 
• Akershus Eiendomsutvikling AS/Axer Eiendom, Postboks 6993 St. Olavs plass, 

0130 OSLO 
• Offentlige etater og utvalg 
• Naboer og andre berørte 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Bakgrunn: 
Planområdet ligger nær Ski grense og består av et byggeområde på ca. 11,5 dekar, i 
tillegg til et veiareal med tilknytning til Grenseveien. Det har tidligere vært regulert til 
næringsformål, men ble under revisjonen av kommuneplanen i 2007 disponert til 
boligformål. 
Byggeområdet - gnr 102 bnr 340 - eies av Grenseveien 10 AS. Se vedlegg 1 og 2. 
 
Forslag til endret reguleringsplan - bemerkninger: 
Spir Arkitekter AS har på vegne av Akershus Eiendomsutvikling AS/Axer Eiendom 
utarbeidet privat forslag til reguleringsplan for eiendommen i henhold til 
kommuneplanen. 
 
Planforslaget ble av arkitektene forhåndsvarslet gjennom brev av 14.03.2008 til 
berørte parter, i tillegg til annonser i Østlandets Blad 18.03.2008 og Ås Avis 
27.03.2008. 
 
Det innkom i alt 31 bemerkninger, hvorav de fleste var fra beboere i Myrsletta 
Borettslag i Ski og fra beboere i Solbergskogen. Hovedinnholdet i bemerkningene fra 
Myrsletta var at planen ville bety støy og forurensning og at de mistet grønt arealet 
mot vest – i Ås. I tillegg var man også opptatt av trafikk og forurensning. Ski 
kommune hadde ikke innvendinger mor planforslaget.  
 
Etter at uttalelsene var kommet inn, ble reguleringsforslag utarbeidet: 
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Gnr 102/340 – Grenseveien 12 – reguleres til byggeområde for boliger, med mulighet 
for lavblokker i 3 etasjer og rekkehus. Boligparkering skal delvis løses under terreng, 
og delvis på bakken. Grenseveien justeres, slik at den flyttes noen meter fra 
kommunegrensen mot Ski. Det reguleres fortau langs Grenseveiens østside. Dette 
betyr en viss beskjæring av gnr 102/370, Grenseveien 10, men dette kompenseres 
ved at regulert parkbelte i industriområdet i Grenseveien 10 utgår.   
Det vises ellers til vedlegg 3, med planbeskrivelse og hovedinnholdet i bemerkninger 
og protester, samt arkitektens kommentarer.  
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Teknisk sjef har forståelse for at det kommer innvendinger fra nabolaget, men viser til 
at adkomstveien og byggeområdet – tidligere industriomåde – er regulert for flere år 
siden. Endring fra industriområde i Grenseveien 12 til boligområde anses som en 
forbedring for nabolaget, selv om naboene helst ser at området blir beholdt ubebygd. 
Arkitektens planforslag tar noe hensyn til innvendingene fra naboskapet, ved at 
veiarealet er justert noe vestover, slik at det blir en grøntstripe på 4- 5 meter på Ås-
siden av kommunegrensen, i tillegg til at det reguleres fortau langs Grenseveiens 
østside. Dermed vil fremtidig trafikk flyttes flere meter fra kommunegrensen. I tillegg 
er Grenseveien justert i den søndre del av planområdet, slik at ingen del av 
Grenseveien vil beskjære arealer i Ski, arealer som dermed kan forbli grønne. 
Dermed vil det være Ski kommunes eventuelle fremtidige behov for ytterligere 
forlengelse av Grenseveien til mulige fremtidige utbyggingsområdet i Ski, som kan 
føre til at veien forlenges ytterligere nordover. Inntil videre vil derfor området mellom 
det foreslåtte boligområdet i Ås og Myrsletta Borettslag i Ski kunne beholdes grønt.  
For øvrig vil ikke boligbebyggelsen i inntil 3 etasjer bety store ulemper visuelt for 
naboskapet, da det vil bli ca. 30 meters avstand mellom bebyggelsen i Ås og Ski. 
Utbyggingen vil føre til trafikkøkning i Grenseveien. Det bør vurderes å regulere fortau 
videre langs Grenseveiens østside fram til Nordbyveien. En del av et slikt fortau vil bli 
liggende innenfor Ski kommunes grenser. 
 
Det foreslås at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og sendes berørte parter til 
uttalelse. 
 
Saken trukket og gjenopptatt: 
Etter ønske fra arkitekt og utbygger ble saken utsatt i møte i det faste utvalget for 
plansaker 11.12.2008. 
 
I henvendelse av 23.04.2009 bad arkitekten på vegne av Axer Eiendom om at saken 
gjenopptas og fremmes for behandling før 1. juli 2009. 
 
Ny vurdering med konklusjon: 
Det er ikke innkommet nye momenter i saken etter at den ble utsatt 11.12.2008. 
Saken fremmes uendret med forslag om at den legges ut til offentlig ettersyn og 
sendes berørte parter til uttalelse. 
 
Offentlig ettersyn – innkomne bemerkninger: 
I henhold til vedtak i hovedutvalget for teknikk og miljø 04.06.2009 ble plansaken 
avertert og lå ute til offentlig ettersyn i tiden 25.06.09 – 25.08.09. Saken ble dessuten 
sendt berørte parter til uttalelse.  
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Følgende bemerkninger innkom: 
32. Statens vegvesen (02.07.09) 
viser til at ingen riksveier eller fylkesveier inngår i planområdet. Endret 
reguleringsplan for Nordbyveien er under behandling, og det planlegges rundkjøring i 
krysset Grenseveien/Nordbyveien. Det er viktig å tilrettelegge for gående og syklende 
internt i området, og vegvesenet støtter teknisk sjefs forslag til å regulere inn fortau 
langs Grenseveien fram til Nordbyveien.   
 
33. Fylkesmannen i Oslo og Akershus (22.07.09): 
Miljøvernavdelingen ber om At Miljøverndepartementets retningslinjer for støy, T-
1442, tas med i reguleringsbestemmelsene. Det bør spesifiseres at alle boliger skal 
ha en stille side og utearealer med tilfredsstillende støyforhold. 
Landbruksavdelingen påpeker at planområdet i sin helhet består av dyrkbart areal. 
Det minnes om kommunens ansvar for å rapportere omdisponering av dyrkbar jord i 
KOSTRA etter vedtak av reguleringsplanen. 
Beredskapsstaben uttaler at fundamentering må skje til berg ved hjelp av peler. Det 
forutsettes at dette følges opp.  
Fylkesmannen viser for øvrig til kommunens ansvar som plan-, miljø- og 
landbruksmyndighet og overlater til kommunen å ivareta de nødvendige hensyn i 
saken. 
 
34. Akershus fylkeskommune 38.08.09) 
Det vises til at det ble foretatt arkeologisk registrering i 2008: Fylkesrådmannen anser 
at planen ikke vil komme i konflikt med automatisk fredede kulturminner. Det bør 
stilles krav om at lekeområdene i fellesarealet skal være ferdig opparbeidet før det gis 
brukstillatelse til boligene, og at det etableres trygge ferdselsforbindelser for myke 
trafikanter før utbyggingen er ferdigstilt. Det bør også settes krav om tilstrekkelig 
antall sykkelparkeringsplasser.  
 
35. Naboer vest for reguleringsområdet (21.08.09): 
Rune Solberg Swahn i Israndveien har oversendt uttalelse fra i alt 19 naboer i 
Israndveien og Elgfaret. Disse protesterer mot høyblokker i Solbergskogen. De 
påpeker blant annet at det er faktafeil i planbeskrivelsen, da planområdet ikke er 
skjermet mot nabobebyggelsen vest og øst med tett og høy vegetasjon. Det 
vedlegges fotos for å dokumentere dette. Politikerne oppfordres til befaring. 
Bebyggelsen – med høyde på 10 meter - vil framstå som et fremmedelement i deres 
eneboligområde, der høydebegrensningen er 6,5 meter. Byggehøyden bør begrenses 
til 2 etasjer. Alternativt bør blokkene i 3 etasjer kunne bygges mot øst og rekkehus i 2 
etasjer mot vest. Se vedlegg 6 
 
36. Ås Eldreråd  
behandlet saken i møte 25.08.09, sak 14/09, og tok planen til orientering. 
 
37. Kommunalt råd for funksjonshemmede  
behandlet saken i møte 25.08.09, sak 12/09, og tok planen til orientering. 
 
38. Kommunens administrative planforum 
behandlet saken i møte 12.08.09 og avgav følgende uttalelse: 
Reguleringsplanarbeidet er en oppfølging av kommuneplanens arealdel hvor 
Grenseveien ble omdisponert fra næring til bolig. 
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• Antall boenheter må være i henhold til kommuneplanen 
• Utbygging må avvente til tilstrekkelig skolekapasitet foreligger. 

Rekkefølgebestemmelser må vurderes. 
• Fortauet bør ligge på vestsiden av Grenseveien.  
 
Kommentarer fra Spir Arkitekter AS: 
Spir Arkitekter AS har i brev av 29.09.2009 kommentert de innkomne bemerkningene: 
1. Byggehøyden på inntil 10 meter vurderes som uproblematisk for naboskapet, og 

boligutbygging vil ikke bli så massiv som et tilsvarende høyt industribygg. 
2. Det er ikke i forbindelse med igangsatt reguleringsarbeid satt begrensninger 

knyttet til skolekapasitet. 
3. Fortausplasseringen er valgt blant annet for å øke avstanden mellom kjørevei og 

bebyggelsen i Ski. Dessuten er det i Ås næringsbebyggelse vest for Grenseveien, 
og alt i alt vil det være bedre plass til å legge fortauet på østsiden. Det nye 
boligområdet vil dessuten få gangatkomst helt i enden av Grenseveien. 
Videreføring av gangadkomst sørover til Nordbyveien vil ikke kreve kryssing av 
Grenseveien. Beboerne i det nye boligområdet vil måtte krysse den nye 
atkomstveien for å komme inn på fortauet. Dette vil imidlertid skje nord for 
innkjøringen til boligfeltet.  

4. Det protesteres mot krav om at regulering av fortau fram til Nordbyveien knyttes til 
foreliggende planforslag. 

5. Fylkesmannens krav om retningslinjer for støy foreslås imøtekommet. 
6. Boligbebyggelsen øst og vest vil i liten grad få dårligere sol- og lysfohold som 

følge av bebyggelsen. 
7. Forslagsstiller har ikke innvendinger mot at det settes krav til opparbeidelse av 

leke- og fellesarealer før det gis brukstillatelse. Planforslaget tilrettelegger ellers 
for etablering av trygge ferdselsforbindelser for myke trafikanter.  

Se vedlegg 7. 
 
Kommentarer fra Ås kommune: 
Til bemerkning 32 – Statens vegvesen: 
Tilrettelegging for gående og syklende internt i området framgår i 
reguleringsbestemmelsenes § 3 om utomhusplan. En videreføring av gangvei/fortau 
langs Grenseveien forutsettes fremmet som egen sak. 
 
Til bemerkning 33 – Fylkesmannen: 
Retningslinjer for støy inntas i reguleringsbestemmelsene. For øvrig tas 
bemerkningen til orientering. 
 
Til bemerkning 34 – Akershus fylkeskommune: 
Krav til lekearealer og utearealer går fram av reguleringsbestemmelsenes §§ 3.1 og 
4.1, også at arealene skal være ferdigstilt før bebyggelsen tas i bruk.  
 
Til bemerkning 35 – naboer vest for reguleringsområdet: 
Reguleringsplanen er i samsvar seg på vedtatt kommuneplan. Utbyggingen vil ikke 
føre til urimelige ulemper for naboskapet i vest, da avstanden mellom den planlagte 
bebyggelsen og den nærmeste bebyggelsen i Israndveien blir 30 meter. 10 meter høy 
bebyggelse kan ikke karakteriseres som høyblokker. Et turveidrag med over 20 
meters bredde skiller boligområdet ved Israndveien fra det planlagte boligområdet. 
Vegetasjonen vil også skjerme noe mot den planlagte bebyggelsen. Dersom det i 
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tillegg bygges ut i samsvar med illustrasjonsplanen, vil dessuten den laveste 
bebyggelsen komme mot vest. 
 
Til bemerkning 38 – planforum: 
Antall boenheter er i samsvar med kommuneplanen. Det foreslås satt inn 
bestemmelser om at utbygging må avvente tilstrekkelig skolekapasitet. Alt i alt vil det 
være mest gunstig å beholde fortauet øst for Grenseveien, både på grunn av at man 
da flyttet biltrafikken lenger fra kommunegrensen mot Ski, og fordi man får en mer 
hensiktsmessig videreføring av fortau fram til Nordbyveien, dvs. uten å beskjære 
næringseiendommer i Ås, alternativt flytte Grenseveien østover for å få plass til fortau 
vest for Grenseveien.  
 
Til kommentarene fra Spir Arkitekter AS: 
Pkt. 1: Rådmannen slutter seg til arkitektens vurdering 
Pkt. 2: Reguleringsplanen baserer seg på kommuneplanen og prognosene som forelå 
da reguleringsarbeidet ble satt i gang. Siden har det vist seg at befolkningsveksten er 
blitt høyere enn forutsatt, og Solberg skole har foreløpig ikke kapasitet til å ta imot 
ytterligere elever som følge av denne nye utbyggingen.. Elever fra dette området vil 
måtte kjøres til Nordby skole eller Sjøskogen skole. Det foreslås derfor 
rekkefølgebestemmelser. 
Pkt. 3: Rådmannen slutter seg til arkitektens vurderinger om fortausplassering. 
Pkt. 4: Det er ikke forutsatt at denne planen skal utvides med fortau fram til 
Nordbyveien. En slik plan vil fremmes separat. 
Pkt. 5: Retningslinjer om stø tas med i reguleringsbestemmelsene. 
Pkt. 6: Rådmannen slutter seg til arkitektens vurdering 
Pkt. 7: Krav til utearealer m.m. inngår i reguleringsbestemmelsene 
 
Vurdering, justeringer: 
Hovedutvalget for teknikk og miljø uttalte i møte at prosjektet burde reduseres til 2 
etasjer, at utbygging må avvente tilstrekkelig skolekapasitet, og at fortauet bør ligge 
på vestsiden av Grenseveien. 
 
Med kommuneplanens ramme på 70 boligenheter er det ikke urimelig å bygge i inntil 
3 etasjer. Dette gir dessuten større og bedre utearealer/lekearealer og bedre 
trafikkløsninger internt i området. 
Det er foreslått rekkefølgebestemmelser med hensyn til skolekapasitet. 
Begrunnelse for å beholde fortau vest for Grenseveien framgår av kommentarene 
foran. 
 
Det foreslås følgende endringer i reguleringsbestemmelsene: 
 
I § 4.1, første avsnitt: 
Prinsippene om universell utforming skal legges til grunn ved planlegging av 
bebyggelsen. 
(Tilsvarer bestemmelsene i § 3.1 om utomhusplan.) 
 
I § 6 endres frisikten fra 0,8 meter til 0,5 meter. 
 
I § 7 foreslås følgende tillegg: 
Boligområdet tillates ikke utbygd før det er tilstrekkelig skolekapasitet i skolekretsen. 
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(Alternativet er å kjøre elever til Nordby eller Sjøskogen skoler.) 
 
Ny § 8 Støy: 
Miljøverndepartementets retningslinjer for støy i arealplanlegging gitt i rundskriv T-
1442 – tabell 2 eller senere vedtatte forskrifter, vedtekter eller retningslinjer som 
erstatter disse, skal følges. Dersom bygninger eller utearealer blir utsatt for et høyere 
støynivå enn fastsatt i Miljøverndepartementets rundskriv, skal fasader, vinduer og 
utearealer støyisoleres/skjermes i samsvar med kravene.  
 
 
Konklusjon: 
En utbygging av denne størrelsen vil nødvendigvis bety endringer i dette 
grenseområdet, både i Ås og Ski kommuner. Med de siste justeringene anses planen 
i rimelig grad å ivareta de ulike interessene i området. Rådmannen anbefaler at 
planen vedtas.



ÅS KOMMUNE 
Kommunestyret  Sak 66/09 

 

 
Utv.sak nr 66/09 
R-237 - REGULERINGSPLAN FOR NORDBYVEIEN 
Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-237 Saknr.:  05/2530 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 52/07 31.05.2007 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 85/09 17.09.2009 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 96/09 12.11.2009 
Kommunestyret 66/09 25.11.2009 
 

 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 12.11.2009: (med forbehold om godkjent 
protokoll) 

Under henvisning til saksutredningen og i medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven 
av 1985 godkjenner Ås kommune forslag til reguleringsplan for del av Nordbyveien, 
som vist på kart datert 01.11.2006, revidert 07.09.2009, med 
reguleringsbestemmelser, datert 21.05.2007, revidert 07.09.2009. 
 
Ap’s forslag følger saken. 
 

____ 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 12.11.2009: (med forbehold om godkjent 
protokoll) 

 
Joar Solberg (A) fremmet følgende forslag til alt. 1: 
Kommunen må sørge for å ha mulighet til ekstra parkeringsareal eventuelt på 
vestsiden av Granheimtunet. Hvis det skal skje en utvidelse av Granheimtunet en 
gang i fremtiden, kan det være ønskelig. Dette søkes innarbeidet i kommuneplanen. 
 
Votering:  
Innstillingens alt. 1 ble enstemmig tiltrådt ved alternativ votering mot alt. 2. 
Ap’s forslag følger saken. 

____ 
 
Innstilling til møte i hovedutvalget for teknikk og miljø 12.11.2009: 
Alternativ 1: 
Under henvisning til saksutredningen og i medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven 
av 1985 godkjenner Ås kommune forslag til reguleringsplan for del av Nordbyveien, 
som vist på kart datert 01.11.2006, revidert 07.09.2009, med 
reguleringsbestemmelser, datert 21.05.2007, revidert 07.09.2009. 
 
Alternativ 2: 
Under henvisning til saksutredningen og i medhold av § 27-1 i plan- og bygningsloven 
av 1985 godkjenner hovedutvalget for teknikk og miljø forslag til reguleringsplan for 
del av Nordbyveien, som vist på kart datert 01.11.2006, revidert 07.09.2009, med 
reguleringsbestemmelser, datert 21.05.2007, revidert 07.09.2009, med den endring at 
dagens to T-kryss opprettholdes med en viss oppgradering, som vist på kart datert 
26.10.2009. 
 
Planforslaget sendes berørte parter til uttalelse.  
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_____ 

 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 17.09.2009: 
Joar Solberg (Ap) fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes. Det gjennomføres dialog med Statens vegvesen med sikte på å 
skyve sørgående arm lenger mot øst for å spare areal. 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende tillegg til Ap’s forslag: 
(…) Samtidig utredes også plassering av rundkjøring 100-150 meter lenger vest. 
 
Votering: 
Ap’s utsettelsesforslag ble vedtatt 6-3 (1Ap, 1H, 1SV) 
FrP’s tilleggsforslag ble vedtatt 5-4 (1Ap, 1H, 1SV, 1KrF) 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 17.09.2009: 
Saken utsettes. Det gjennomføres dialog med Statens vegvesen med sikte på å 
skyve sørgående arm lenger mot øst for å spare areal. Samtidig utredes også 
plassering av rundkjøring 100-150 meter lenger vest. 

_____ 
 

 
Behandling i Hovedutvalg for teknikk og miljø 31.05.2007: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Hovedutvalg for teknikk og miljø 31.05.2007: 
 
Under henvisning til saksutredningen og i medhold av plan- og bygningslovens § 27-
1, vedtar det faste utvalget for plansaker å legge ut til offentlig ettersyn forslag til 
endret reguleringsplan for del av riksvei 154 – Nordbyveien, som vist på kart datert 
01.11.2006, med reguleringsbestemmelser, datert 21.05.2007. 
Planforslaget sendes dessuten berørte parter til uttalelse. 

_____ 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
• Hovedutvalget for teknikk og miljø 1. gang 
• Offentlig ettersyn 
• Hovedutvalget for teknikk og miljø 2. gang 
• Hovedutvalget for teknikk og miljø 3. gang 
• Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt separat: 
1. Oversiktskart 
2. Statens vegvesen 31.10.2005: Kunngjøring om oppstart av planlegging 
3. Møtereferat 25.10.2006: Atkomstvei gjennom Granheimtunet 
4. Statens vegvesen 30.01.2007: Innkomne høringsuttalelser med vegvesenets 

bemerkninger 
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5. Statens vegvesen 01.11.2006: Sammendrag av planbeskrivelse 
6. Reguleringskart, forminsket 
7. Reguleringsbestemmelser, datert 21.05.2007 
8. Detaljplan for Granheimtunet 
9. Notat av 20.02.2009 fra Statens vegvesen: Kryssområdet ved Granheimtunet. 
10. Uttalelse av 13.08.2007 fra Hafslund Nett AS 
11. Uttalelse av 19.05.2009 fra Thorvald Sverdrup 
12. Revidert detaljplan/skisse for Granheimtunet, datert 13.08.2009 
13. Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner med t-kryss ved Granheimtunet 
14. Notat av 27.10.2009 fra Statens vegvesen 
15. Skisse datert 26.10.2009, med justert adkomstvei 
16. Skisse datert 26.10.2009 med rundkjøring ved Granheimtunet 
17. Skisse datert 26.10.2009 med rundkjøring vest for Granheimtunet 
18. Skisse datert 26.10.2009 med to T-kryss ved Skovlyveien og Granheimtunet 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
• Statens vegvesen 01.11.2006: Fullstendig planbeskrivelse  
• Fargelagt plankart 
• Sakens øvrige dokumenter  
 
Utskrift av saken sendes til: 
• Statens vegvesen 
• Ski kommune 
• Andre berørte parter 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Bakgrunn: 
Statens vegvesen har utarbeidet forslag til endret reguleringsplan for tidligere riksvei 
154 – Nordbyveien i Ås og Ski kommuner. Bakgrunnen for dette er at veien har svært 
varierende standard, og det har vært mange ulykker på hele strekningen. Mange av 
ulykkene berører fotgjengere og syklister, og tilbudet til disse gruppene er ikke 
tilfredsstillende. Hovedhensikten med tiltaket er derfor å prioritere fotgjengere og 
syklister ved å etablere et gjennomgående tosidig tilbud for gang- og sykkeltrafikken. 
 
Reguleringsmessige forhold: 
Planen omfatter 590 meter av Nordbyveien i Ås kommune, samt deler av arealene på 
hver side. 
Følgende reguleringsplaner blir berørt i Ås kommune: 
• R-16 – Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Nygårdsåsen (inkludert 

riksvei 154), stadfestet 18.10.1974.  
• R-37 – Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Tamburbakken, 

stadfestet 26.06.1980 
• R-128 – Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Søndre Tverrvei, 

vedtatt 17.04.2002   
• R-162 – Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for del av 

Solbergskogen og Tamburbakken, vedtatt 24.09.1997. 
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• R-171 – Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Solbergskogen, 
vedtatt 21.04.1999. 

• R-180 – Endret reguleringsplan for del av Tamburbakken, ved Tamburveien, 
vedtatt 21.04.1999. 

• R-189 – Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for boliger på 
Granheim i Nordby, vedtatt 27.09.2000 

 
Saksbehandling: 
Statens vegvesen varslet oppstart av reguleringsplanen i eksp. av 31.10.2005. Se 
vedlegg 2. 
Det har vært flere møter mellom Statens vegvesen og representanter for Ås og Ski 
kommuner. Det har også vært åpent folkemøte om planene i Ski rådhus. Dessuten 
har det vært egne møter mellom Statens vegvesen og Ås kommune om endret 
atkomstvei til Granheimtunet og Skitunet. 
Til varsel om opptart av planarbeidet er det innkommet flere uttalelser som er 
kommentert av Statens vegvesen. Se vedlegg 3. 
 
Beskrivelse av planforslaget: 
Forslag til reguleringsplan er oversendt kommunene fra Statens vegvesen i eksp. av 
30.01.2007. Planforslaget viser i Ås kommune to nye rundkjøringer, henholdsvis ved 
Granheimtunet og ved Tamburbakken, med omlegging av atkomstveier. Ellers legges 
det opp til gang- og sykkelveier eller fortau både på sør- og nordsiden av riksveien, 
samt bussholdeplasser. Deler av arealene på sør- og nordsiden av Nordbyveien tas 
med i planen. Planen innebærer beskjæring av en del eiendommer. Se beskrivelse i 
vedlegg 5, reguleringskart datert 01.11.2006 i vedlegg 6, og reguleringsbestemmelser 
i vedlegg 7, revidert av Ås kommune 21.05.2007 (og 07.09.2009).  
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Reguleringsforslaget innebærer bedret trafikksikkerhet på strekningen. De innkomne 
kommentarene gjengitt i vedlegg 4, er i hovedsak fra Ski kommune, med unntak av 
uttalelsene fra Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen. 
 
Ås kommune har utrykt skepsis til konsekvensene av de nye atkomstveiene til 
næringsområdet ved Tamburbakken, og spesielt til forslaget til ny atkomstvei til 
Granheimtunet. Spesielt den siste vil bety en beskjæring/oppdeling av utearealet på 
Granheimtunet. Det vises i den anledning til vedlegg 3, referat fra møte 25.10.2006. 
det er etter møtet foretatt mindre justeringer, men utearealet er fremdeles oppsplittet. 
Se også detaljplan i vedlegg 8. 
Teknisk sjef finner ikke løsningen helt tilfredsstillende, og forutsetter at det arbeides 
videre med kryss- og atkomstløsning. 
 
I planforslaget er Granheimtunet foreslått regulert til offentlig institusjon, mens det i 
gjeldende reguleringsplan er regulert til boligformål. Dette er av liten betydning for 
bruken av området, men bør vurderes under den videre behandling.  
 
Det er foretatt enkelte endringer, strykninger og tillegg i de tilsendte 
planbestemmelsene. De fleste er av rent praktisk art. Det forutsettes at 
planbestemmelsene i gjeldende reguleringsplaner opprettholdes for de deler som 
også inngår i det nye planforslaget.  
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Teknisk sjef foreslår at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn, og at det i den 
anledning arbeides videre med blant annet kryss- og atkomstløsninger.  
 
Offentlig ettersyn – innkomne bemerkninger: 
Planforslaget ble i hovedutvalgets møte 31.05.2007, sak 52/07, vedtatt lagt ut til 
offentlig ettersyn og sendt berørte parter til uttalelse. Planen lå ute til offentlig ettersyn 
i tiden 26.06.2007 – 01.09.2007. Følgende bemerkninger innkom: 
 
1. Fylkesmannen i Oslo Og Akershus (05.07.07) ber om at i 

reguleringsbestemmelsene inntas spesifiserte krav om tilbakeføring av matjord på 
landbruksarealene når anleggsperioden er ferdig. Det anses positivt at 
landbruksarealer reguleres til landbruk. 

2. Akershus fylkeskommune (28.08.07) krever fornminneregistrering. I brev av 
10.07.08 meldes at registrering er foretatt. Det ble funnet en kokegrop fra 
middelalderen. Den ble frigitt ved dispensasjon fra kulturminneloven.  

3. Hafslund Nett 13.08.07) viser til høyspenttraseene i planområdet og har 
kommentarer i den forbindelse. Se vedlegg 10. 

4. Kommunens administrative planforum behandlet saken i møte 15.08.07 og avgav 
følgende uttalelse: Planforum ønsker ikke at det etableres rundkjøring ved 
Granheim. Trafikken fra Skitunet og Granheimtunet bør kanaliseres til Søndre 
Tverrvei. 

5. Areal Follo/Estator Eiendomsmegling AS (03.07.07) uttaler på vegne av grunneier 
Arne Viggo Johannessen at planen viser stenging av Solbergveiens tilslutning til 
Nordbyveien. Da også atkomsten til landbruksområdet på sørsiden er stengt, blir 
det problemer med utnyttelse av arealene. (Ønskede fremtidige byggeområder.) 
Han krever erstatning for enhver verdiforringelse som følge av reguleringsplanen, 
samt ulemper i anleggstiden. Det er ellers uklart om planen forutsetter at kiosken 
”Bamsebu” fjernes i planen. 

6. Areal Follo/Estator Eiendomsmegling AS (28.08.07) påpeker på vegne av 
grunneier Kristen Solberg at planforslaget viser stenging av Solbergveien som er 
hennes atkomstvei. Dette vil bety ulemper for hennes gårdsdrift, og 
framkommeligheten på andre deler av veinettet i Solbergskogen blir vanskeliggjort 
for store kjøretøyer, spesielt vinterstid. Kirsten Solberg vil fremme krav om 
erstatning for enhver verdiforringelse av hennes eiendom som følge av 
reguleringsplanen.  

7. Areal Follo/Estator Eiendomsmegling AS (30.08.07) uttaler på vegne av grunneier 
Anne Poverud, gnr 102 bnr 70, 71 m.fl., at planen omfatter inngrep på hennes 
eiendom som også tidligere er redusert på grunn av etablering av gang- og 
sykkelvei. Inngrepet på eiendommen bør kunne reduseres ved for eksempel ved 
at man kutter ut rabatt mellom gangareal og sykkelsti, eventuelt annen mindre 
plasskrevende løsning. Anne Poverud vil kreve erstatning for enhver 
verdiforringelse av hennes eiendom. 

8. Annette Saue og Alf Kolbjørn Elvebråten, (18.06.07) Gamleveien 58, gnr 129 183, 
i Ski kommune viser til at reguleringsforslaget i Ski vil innebære en reduksjon av 
deres tomteareal og ber om at det foretas et makeskifte i Ås kommune ved at ca. 
100 m2 av friområdet i Ås tillegges deres eiendom. 

9. Tormod Rønningen, Amunds vei 15 (20.06.07) påpeker behovet for gangsti over 
Søndre Tverrvei for beboerne i området for å komme ut til rekreasjonsområdet i 
Finstadmarka slik det er i Ski, og at Ås kommune tar initiativ for å få til dette. 
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10. Elin og Fred Haukås 23.08.07), Skovlyveien 25, mener at det er unødvendig med 
rundkjøring i krysset Nordbyveien/Skovlyveien. Skovlyveien har liten trafikk. En 
rundkjøring vil være mer uoversiktlig for små barn som må krysse veien. Det bør 
heller satses på undergang/overgang for fotgjengere. De viser også til at 
innkjørselen til Solbergveien fra Nordbyveien skal stenges. Skal brukerne av 
Solbergveien da sluses inn på Skovlyveien? Med nedsatt trafikk på Nordbyveien 
ved åpning av Søndre Tverrvei vil det være redusert behov for en slik regulering. 

11. Arve Lønes (28.08.07), Skovlyveien 21, ser fram til at Nordbyveien får en 
opprustning og at de myke trafikantene skal prioriteres. Han er negativ til 
rundkjøringen ved Bamsebu (Skovlyveien), da dette tilrettelegger for mer trafikk i 
Skovlyveien. Barna (fra 5 år) som skal krysse, får et mer komplisert trafikkbilde å 
forholde seg til. Det ideelle for skolebarn ville være en undergang på skrå vest for 
Bamsebu, i tillegg til et opphøyd gangfelt. Det vises også til stenging av 
Solbergveien, med derav følgende økt trafikk i Skovlyveien. Når endelig plan for 
Nordbyveien er vedtatt, må Ås kommune se på områdene rundt Nordbyveien og 
sette i gang tiltak for å minimalisere de eventuelle negative konsekvensene av en 
slik endring i trafikkmønstret. 

12. Harald Skogholt (28.08.07), Skovlyveien 6, påpeker det samme som bemerkning 
10 og 11 angående stenging av Solbergveien og om rundkjøring, som ikke vil 
bedre trafikksikkerheten. Han mener at den monterte fotoboksen medfører vel så 
mange farlige situasjoner. Han foreslår: Overgang eller undergang over/under 
Nordbyveien og trafikklys. Undergang har vært ønsket i årevis. Han finner ingen 
forsvarlig drøfting av trafikksikringen ved Bamsebu. Han ber ellers om at det 
anlegges fartshumper i Skovlyveien. Det ber om at en mer hensynsfull plassering 
av anleggsriggen vurderes, lenger fra boligfeltet, nærmere industribebyggelsen 
eller på den andre siden av Nordbyveien. 

13. Vidar M. Nordby og Sonja Nordby (28.08.07), gnr 102/12 – Skovlyveien 1 B, 
nevner også rundkjøringen, som bør flyttes vest for Bamsebu, slik at innkjøringen 
til Skitunet kan følge gammel vei inn til bolighuset som lå vest for Granheimtunet. 
Dette vil gi en bedre trafikkløsning, blant annet ved at Skovlyveien får to 90 
graders svinger før den treffer Skovlyveien mellom Bamsebu og Skovlyveien 4. 
Inngrepene i de private boligtomtene vil minimaliseres, og rundkjøringen kan 
lettere tilpasses en fremtidig utbygging mellom Bamsebu og Viggo Johannessen. 

14. Erik og Gro Jordet (29.08.07), gnr 102/57 – Skovlyveien 3 D, er i utgangspunktet 
positive, ved at Nordbyveien endres slik at støynivået blir redusert. Det er vist 
støyskjerm på deres eiendom, men bare i 10 meters lengde. Dette er for kort, da 
eiendommens lengde mot Nordbyveien er på 36 meter, selv om det ellers er vist 
støyvoll. Planen vil ellers bety et betydelig inngrep i anleggsperioden. Det er 
antydet et eiendomserverv på 67 m2, i tillegg til at 98 m2 skal benyttes til støyvoll. 
Dette er betydelig på en eiendom på 963 m2. Det er nevnt at den planlagte 
rundkjøringen i hovedsak er årsak tomteervervelsen. Rundkjøringen må trekkes 
lenger vest. (Jfr. bemerkning fra Vidar og Sonja Nordby.)  

15. BOTO AS v/Bjørn Myhre (05.09.07), Nordbyveien 72, viser til at de har planer om 
å opparbeide eiendommen til dagligvarehandel. Det er derfor viktig med rask 
behandling av reguleringssaken, dvs. omlegging av atkomstveien.  

16. Torgun M. Johnsen og Ola Nøren Johansen (04.09.07), Nordbyveien 85, viser til 
at det er tenkt ervervet 133 m2, dvs ca. 4 meter fra dagens veikant og innover 
tomta. De kan ikke se at dette er nødvendig og ber om at det vurderes mindre 
arealkrevende løsninger. På dette arealet har de også nyplantede vekster, som 
etter hvert gir en skjerming mot veien.  
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17. Thorvald Sverdrup (19.05.09), på vegne av Solberg sameie, gnr 102/10, ber om at 
kommunen aksepterer vegvesenets reguleringsplan med rundkjøring. Gnr 102/10 
vil kunne tilknyttes Grenseveien i Ski kommune, og dermed gis mulighet for 
senere utbygging. Ås kommune bes akseptere at en liten del av Grenseveien 
beskjærer areal i Ås kommune, dvs gnr 102/10. Se vedlegg 11. 

 
Kommentarer til bemerkningene: 
Til bemerkning 1 – Fylkesmannen:  
Det inntas spesifiserte bestemmelser om tilbakeføring til landbruk. 
 
Til bemerkning 2 – Akershus fylkeskommune: 
Tas til orientering. 
 
Til bemerkning 3 – Hafslund Nett: 
Bemerkningen tas til orientering. 
 
Til bemerkning 4 – Planforum: 
Se avsnitt ”Vurdering og konklusjon”. 
 
Til bemerkning 5 og 6 – Estator eiendomsmegling, på vegne av Arne Viggo 
Johannessen og Kirsten Solberg: 
Solbergveien skal i følge vegvesenet ikke stenges. Plankartet forutsettes justert. 
Bamsebu skal ikke fjernes. 
 
Til bemerkning 7 – Estator Eiendomsmegling på vegne av Anne Poverud: 
Det vil vurderes en mindre justering av de anførte forhold. 
 
Til bemerkning 8 – Annette Saue og Alf Kolbjørn Elvebråten: 
Makeskifte med arealer i Ås kommune er unødvendig, da en mindre justering av 
Gamleveien i Ski kan bety at deres eiendom kan få erstatningsareal i Ski. For øvrig 
ble reguleringsplanen for Nordbyveien i Ski vedtatt i 2008. 
 
Til bemerkning 9 – Tormod Rønningen: 
Etablering av gangsti over Søndre Tverrvei ligger utenfor denne planens område, 
men kan for øvrig være et godt tiltak. 
 
Til bemerkning 10 – Elin og Fred Haukås: 
Se kommentar til bemerkning 5 og 6, samt avsnitt ”Vurdering med konklusjon og 
begrunnelse”.  
 
Til bemerkning 11 – Arve Lønes: 
Se kommentar til bemerkning 5 og 6, samt avsnitt ”Vurdering med konklusjon og 
begrunnelse”.  Undergang under Nordbyveien har vært tatt opp og vurdert av Statens 
vegvesen og Ås kommune flere ganger, men konklusjonen har blant annet vært at en 
slik undergang, eventuelt en fotgjengerbru, ikke ville bli brukt i særlig grad på grunn 
av at terrenget ikke er slik at undergang/overgang vil oppfattes som praktisk å bruke. 
Det bør imidlertid anlegges opphøyd gangfelt i krysset, uavhengig av om krysset 
ombygges eller ikke. 
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Til bemerkning 12 – Harald Skogholt. 
Se kommentar til bemerkning 5, 6 og 11, samt avsnitt ”Vurdering med konklusjon og 
begrunnelse”. Anleggsriggen har fått en rimelig bra plassering, både i forhold til 
boligene og når det gjelder trafikk. Området forutsettes inngjerdet. Atkomst blir fra 
Solbergveien. 
 
Til bemerkning 13 – Vidar M. Nordby og Sonja Nordby: 
En flytting av rundkjøringen vest for Bamsebu er en interessant tanke, men det vil 
føre til flere praktiske og tekniske problemer med atkomst til Granheimtunet og 
Skitunet. Dessuten ville man måtte beskjære og/eller justere grensene for 
boligeiendommen gnr 102/80 – Skovlyveien 4. 
 
Til bemerkning 14 – Erik og Gro Jordet 
Uansett løsning med støyvoll eller støyskjerm forutsettes det at støyskjermingen skal 
oppfylle retningslinjenes krav. Se ellers kommentar til bemerkning 13. 
 
Til bemerkning 15 – BOTO AS: 
Godkjenning av bruksendring av Nordbyveien 72 til dagligvareforretning ble påklaget 
av Statens vegvesen, og fylkesmannen gav vegvesenet medhold. 
 
Til bemerkning 16 – Torgun M. Johnsen og Ola Nøren Johansen: 
Vegvesenet vil vurdere om arealinngrepet kan reduseres på denne eiendommen og 
naboeiendommen Bergveien 2. 
 
Til bemerkning 17 – Thorvald Sverdrup: 
Forslaget om alternative atkomstveier for Solberg sameie m.fl. ligger litt utenfor denne 
planen, men ellers vil Ås kommune kunne vurdere positivt en formell henvendelse fra 
Ski kommune om tilknytning til Grenseveien i Ski. Vegvesenet vil for sin del ikke 
motsette seg en fremtidig atkomst fra Nordbyveien, vest for Granheimtunet til 
arealene sør for Nordbyveien.   
 
Møter med Statens Vegvesen: 
Ås kommune har hatt flere møter med Statens vegvesen om rundkjøring ved 
Granheimtunet og det uheldige inngrepet i utearealet som dette ville bety for 
Granheimtunet. Jfr. vedlegg 3: Møtereferat av 25.10.2006. Det ble dessuten avholdt 
møte 27.11.2008 med bygnings- og reguleringssjefen. Dette resulterte i notat av 
20.02.2009 fra Statens vegvesen, som argumenterer ytterligere for hvorfor 
vegvesenet anbefaler rundkjøring. Se vedlegg 9.  
I møte 12.08.2009 med ordføreren, rådmannen og bygnings- og reguleringssjefen ble 
rundkjøringssaken drøftet igjen. 13.08.2009 oversendte vegvesenet en ny planskisse 
som viser hvordan man kan ordne parkeringen på Granheimtunet dersom det bygges 
rundkjøring. Se vedlegg 12. 
 
Endringer i planforslaget: 
• § 10 i reguleringsbestemmelsene får følgende ordlyd:                                                      

Områder merket som anleggsbelte og riggområde kan brukes som riggområde – 
oppsetting av brakker og lagring av utstyr – i anleggsperioden. I området kan det 
også midlertidig rankes stubber/røtter og matjord, bygges anleggsveier og 
lignende.                All matjord som tas fra opprinnelige jordbruksarealer, skal tas 
vare på og tilbakeføres på de samme arealene når anleggsperioden er ferdig. På 
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anleggsområdet skal det ikke gjøres noe som kan forringe jordas 
produksjonsevne. 

• Reguleringskartet justeres, slik at Solbergveien ikke stenges ved Nordbyveien. 
• Det foretas en mindre justering av felles avkjørsel for gnr 102 bnr 70, 71 m.fl. 

(Anne Poverud).  
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Med de foreslåtte endringer anses planforslaget i hovedsak akseptabelt. Vegvesenet 
har skissert hvordan parkeringen for Granheimtunet kan løses selv om den nye 
rundkjøringen beslaglegger noe av dagens areal. 
 
Fra vegvesenets side fremholdes viktigheten av en ensartet standard og utforming av 
hele Nordbyveien fram til søndre tverrveg. Av trafikksikkerhetsmessige hensyn anses 
det vesentlig at det ved innkjøringen fra rundkjøringen ved søndre tverrveg er en 
markant opplevelse av å komme inn i et annet trafikkmiljø. Et T-kryss ved Granheim 
svekker dette bildet, og vil bidra til at Nordbyveiens karakter fremstår lite helhetlig. 
Bygnings- og reguleringssjefen forstår dette men mener rundkjøringens 
beslagleggelse av areal ved Granheimtunet like fullt gjør dette til en krevende 
avveiing av forskjellige hensyn. 
 
Dagens to t-kryss fungerer akseptabelt, og bedre kan det bli om det etableres 
opphøyd gangfelt for fotgjengere. Det vedlegges som alternativ 2 en løsning der 
nåværende t-kryss opprettholdes slik det tidligere er regulert og opparbeidet. Se 
vedlegg 13. 
 
Det fremmes alternative innstillinger: 
Alt. 1: Reguleringsplan med rundkjøring ved Granheimtunet 
Alt. 2: Reguleringsplan der eksisterende t-kryss opprettholdes. 
 
Dersom Ås kommune går inn for alternativ 1, sendes planen til kommunestyret for 
endelig vedtak. Dersom alternativ 2 velges, sendes saken tilbake til vegvesenet og 
andre berørte for nye uttalelser.  
 
Møte med Statens vegvesen – ny vurdering – nye skisser 
Reguleringssaken ble forelagt hovedutvalget i møte 17.09.2009. Hovedutvalget 
utsatte saken og bad om at det gjennomføres dialog med Statens vegvesen med 
henblikk å justere rundkjøringen, samt vurdere rundkjøring lenger vest. 
 
Teknisk sjef og bygnings- og reguleringssjefen avholdt møte med Statens vegvesen 
15.10.2009. I ekspedisjon av 27.10.2009 oversendte vegvesenet sine kommentarer, 
vedlagt skisser over alternativene. I brevet utdyper vegvesenet sine argumenter for 
rundkjøring, som er en trafikksikker løsning og som dessuten skal markere starten på 
en miljøgate inn mot kommunegrensen og videre mot Ski sentrum.  
 
Det er også utarbeidet en mindre justering av dagens to T-kryss.  
 
I tillegg er det utarbeidet to oversiktskart, som viser rundkjøring henholdsvis ved 
Granheim og noe lenger vest, ved Solbergveien. Dette siste forslaget betinger ny 
reguleringsbehandling, da det går utenfor reguleringsplanens rammer, og det vil 
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fremdeles være nødvendig med tiltak ved Granheimtunet og Skovlyveien. Se vedlegg 
14, 15, 16, 17, 18. 
 
Ny vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Statens vegvesen har nå gitt en klarere begrunnelse for valg av kryssløsning og 
konkluderer som tidligere med rundkjøring ved Granheimtunet. Det er vist mulighet 
for en mindre justering mot øst av søndre arm inn mot Granheimtunet. Rådmannen 
ser ikke at dette blir en vesentlig forskjell fra det som er utarbeidet tidligere, men det 
er ikke noe i veien for en slik mindre justering. Rådmannen er ellers enig i at en 
forskyvning av rundkjøringen vest til Solbergveien ikke er noen bedre løsning, blant 
annet fordi det vil bli en enda større omlegging av det lokale veisystemet med 
adkomst til Granheimtunet og boligområdet Skitunet. Oppgradering av dagens to T-
kryss er litt negativt kommentert av Statens vegvesen. Rådmannen finner likevel at 
argumentet for rundkjøring er styrket i det siste notatet fra Statens vegvesen. 
 
Rådmannen legger som tidligere fram to alternativer for kryssløsning, men prioriterer 
nå alternativ 1, dvs. rundkjøring ved Granheimtunet. 
 


