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Johan Alnes 

Ordfører 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Vibeke Berggård,  

tlf. 64 96 20 04 eller e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no.   
(Det sendes personlig svar på mottak av e-post. Telefonbeskjed  
må gis dersom svar ikke er mottatt innen rimelig tid).  

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 11.04.2012 
 

Protokoller: 
1. Nordre Follo Renseanlegg IKS, styremøte 16.02.2012 
2. Hovedutvalg for oppvekst og kultur 15.03.2012 
3. Hovedutvalg for helse og sosial 15.03.2012 
4. Hovedutvalg for teknikk og miljø 15.03.2012 
5. Administrasjonsutvalg 14.03.2012 
6. Plankomiteen 14.03.2012 
7. Kommunalt råd for funksjonshemmede 13.03.2012 
8. Ås eldreråd 12.03.2012 

 

Innkallinger: 
9. Hovedutvalg for oppvekst og kultur 12.04.2012  
10. Hovedutvalg for teknikk og miljø 12.04.2012 
11. Administrasjonsutvalg 11.04.2012 
12. Kommunalt råd for funksjonshemmede10.04.2012 
13. Ås eldreråd 10.04.2012 
14. Plankomiteen 14.03.2012 
 
Hovedutvalg for helse og sosial 12.04.2012 er avlyst. 
 

Diverse: 
15. Årsrapport for kirken 2011 
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F-sak 16/12 

SALG DYSTER-ELDOR 

 
Gå til saksliste       >>Neste sak 
 
Saksbehandler:  Arnt Øybekk Arkivnr: REG R-151 Saksnr.:  07/2577 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 61/09 04.06.2009 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 37/10 18.03.2010 
Kommunestyret 14/10 14.04.2010 
Kommunestyret 32/10 16.06.2010 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 87/10 09.12.2010 
Formannskapet 8/12 15.02.2012 
Formannskapet 16/12 11.04.2012 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Dyster-Eldor lyses ut for salg som en enhet. 
2. Kommunen finner en samarbeidspartner som kan gi kommunen det mest 

fordelaktige salget. Før salget averteres, må kommunen ha avklart hvilke 
spilleregler som skal gjelde for salget. 

3. Salget averteres først når utfallet av rettsaken er klart. 
4. I påvente av utfallet av rettsaken klargjøres omregulering av skole- og 

barnehagetomta. 
 
Rådmannen i Ås, 27.03.2012 
 
 
Trine Christensen 
 
 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
Reguleringsplanen vedtatt i K-sak 32/10  
Salg av Dyster-Eldor, F-sak 37/10 
Salg av Dyster-Eldor, F-sak 8/12 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
 

Vedlegg som følger saken trykt: Ingen 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: Ingen 
 

Utskrift av saken sendes til:  
Teknisk sjef 
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SAKSUTREDNING: 

 

Fakta i saken: 
Formannskapet fattet i møte 15.2.2012 - F-sak 8/12 – følgende vedtak: 
 
Kommunen opparbeider hovedinfrastrukturen i Dyster-Eldor i samsvar med vedtatt 
reguleringsplan og selger feltet til høystbydende som enkelttomter og delfelt. 
 
Etter at formannskapet fattet sitt vedtak er ordfører og rådmann kontaktet av 
utbyggere og eiendomsutviklere som ønsker å kjøpe hele feltet og utvikle det som en 
helhet. De mener at feltet kan bygges ut mer rasjonelt på den måten. Dette vil gi 
større overskudd og denne fortjenesten kan deles mellom utbygger og tomteselger 
(kommunen). Et av firmaene peker på at ved en annen regulering enn den vedtatte 
kan utnyttelsen økes. Dette vil gi flere tomter og muligheter for større fortjeneste. En 
annen utbygger peker på at det blir bygget få husbankhus i Ås. I et samarbeid med 
kommunen vil det være mulig å prioritere husbankbygg. Kommunen kan også få 
tildelingsrett til en del av leilighetene. Andre former for samarbeid kan også være 
mulig. 
 
Kommunen kan ikke selge feltet til en på forhåndsutvalgt utbygger. Dette vil være i 
strid med lov om offentlig støtte. Før en velger samarbeidspartner må kommunen 
derfor lyse ut feltet for å finne den utbyggeren som kan gi kommunen det kommunen 
ønsker. Da må spillereglene være klarlagt i forkant. 
 

Vurdering av saken: 
En av utbyggerne peker på at det er ønskelig med en omregulering av området. 
Dette vil gi en større og bedre utnyttelse av området, noe som igjen vil gi en større 
inntekt ved salg. Siden kostnadene ved infrastrukturen blir omtrent den samme vil 
overskuddet øke. Rådmannen vil advare mot en omregulering av feltet. Feltet er i dag 
regulert. Reguleringen ble påklaget, men fylkesmannen avviste klagen og stadfestet 
kommunestyrets vedtak. Fylkesmannens avgjørelse ble imidlertid anket inn for 
domsomtolen. Det er ennå ikke avholdt rettsak. Dersom feltet blir foreslått 
omregulert, er det uråd å si noe om hvordan fylkesmannen vil forholde seg. 
Rådmannen vil derfor anbefale at kommunen fastholder sitt tidligere 
reguleringsvedtak. 
 
Før kommunen selger feltet, bør en kjenne resultatet av rettsaken. Det er vanskelig å 
tenke seg at profesjonelle eiendomsutviklere vil gi full pris for et område der det er 
uklarheter om reguleringsplanen. Kommunen bør også ha tatt et standpunkt til om 
tomta som er regulert til skole og barnehage skal benyttes til det eller om den skal 
omreguleres til bolig, Det må også tas standpunkt til om barnehagetomta skal flyttes 
slik det blir påpekt i rapporten til Rambøll.  
 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Rådmannen antar at et salg av Dyster-Eldor i samarbeid med en eiendomsutvikler 
eller entreprenør som skissert i saksframlegget vil gi en større inntekt for kommunen 
enn salg av delfelt. Et slikt salg vil imidlertid kunne gi kommunen mindre styring med 
framdriften av salgsprosessen. 
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Hvorvidt bare pris skal være avgjørende, må formannskapet ha en mening om. 
Formannskapet må ta stilling til om prisen skal bety mer enn kommunens styring med 
framdrift og kommunens boligsosiale profil. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen mener at en større inntekt ved salg av Dyster-Eldor må tillegges stor 
vekt. Feltet bør derfor utlyses for salg som en enhet. Kommunen må i 
konkurransegrunnlaget klargjøre hvilke forutsetninger som legges til grunn. I hvilken 
grad skal kommunen kunne bestemme tempo i utviklingen, hvor sto del av feltet skal 
kunne husbankfinansieres, skal kommunen kunne peke ut kjøpere til en del av 
leiligheten og andre forhold. Dette er forhold formannskapet må avklare i egen sak 
før feltet lyses ut for salg. 
 
Rådmannen anbefaler at: 

 feltet lyses ut for salg som en enhet. Før salget averteres, må kommunen ha 
avklart hvilke spilleregler som skal gjelde for salget. 

 salget averteres først når utfallet av rettsaken er klart. 

 mens en avventer utfallet av rettsaken klargjøres omregulering av skole- og 
barnehagetomta 

 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Salg av Dyster-Eldor averteres først etter at rettsaken om gyldigheten av 
reguleringsvedtaket er avgjort. Rådmannen kommer tilbake med sak om spilleregler 
før salget. 
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F-sak 17/12 

ASFALTERING KOMMUNALE VEIER 

 
Gå til saksliste   <<Forrige sak   >>Neste sak 
 
Saksbehandler:  Olaug Talleraas Arkivnr: Q05  Saksnr.:  11/2761 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 17/12 15.03.2012 
Formannskapet 17/12 11.04.2012 

 

 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 15.03.2012: 
Formannskapet disponerer 3 millioner kroner av kapitalfondet til rehabilitering av 
kommunale veier i samsvar med saksnotatets prioriteringer. 

_____ 
 
 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 15.03.2012: 
Votering: (8 stemmer)   
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt. 

_____ 
 

 

Innstilling til hovedutvalget for teknikk og miljø 15.03.2012: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling til formannskapet. 

_____ 

 

 

Tidligere politisk behandling: Ingen 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) 
Formannskapet 
 

Vedlegg som følger saken trykt: Ingen 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Tidligere notat vedrørende asfaltering. 
Diverse skriv om reasfaltering 
Oversikt fra GrontMij vedrørende de dårligste veiene i Ås kommune, samt 
prioriteringsliste for 2012 ut fra et kost-nytte perspektiv. 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Økonomisjefen 
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Ved behandling av handlingsprogrammet for 2012-2016 fattet kommunestyret 
følgende vedtak: 
 
Formannskapet kan, etter innstilling fra HTM, disponere inntil 10 mill. kroner av 
kapitalfondet til investeringstiltak for å redusere forfall av veier og bygninger. 
 
Sommeren 2011 ble det gjort målinger og registreringer på det kommunale veinettet. 
Ut fra disse dataene er det beregnet at de kommunale veiene i Ås har en nyverdi på 
kr. 316,56 mill., mens verdien ut fra tilstanden til veiene i dag er på kr. 297,4 mill. Det 
vil si at vi har et etterslep på kr. 19,6 mill.  
 
Tidligere ble det årlig bevilget 1-2 mill. kr. til asfaltering av kommunale veier, men 
dette har ikke blitt bevilget de tre siste årene. Uten midler til asfaltering og 
rehabilitering, forfaller veiene.  
 

Vurdering av saken: 
De tre siste årene har det kun blitt foretatt lapping av hull. Det blir større og større 
skader mellom hver lapping, og tiden blir kortere mellom hver gang det er behov for 
lapping. En del steder er veiene nå så dårlige at det ikke lenger nytter å lappe hull. 
Enkelte steder må antakelig hele veistrekninger rehabiliteres, mens andre steder kan 
vi skjære ut deler av veien (i full bredde), utbedre underlaget og reasfaltere for å 
forhindre at veien går i oppløsning. 
 
Konsulentfirmaet GrontMij, som foretok registreringene og målingene av veinettet 
sommeren 2011, har gjort beregninger ut fra kost-nytte-prinsippet og kommet fram til 
en prioriteringsliste med tanke på å få mest mulig asfalt ut av pengene. I denne listen 
er ikke de dårligste veiene med, da det er mye mer kostbart å sette i stand de aller 
dårligste veiene i forhold til hva man får igjen for det. De har også utarbeidet en liste 
som viser de dårligste veiene i Ås kommune, og antall år de har gått over tiden. 
Begge disse listene danner grunnlaget for vår vurdering av behovet for rehabilitering.  
 
I prioriteringslisten fra GrontMij er det tatt utgangspunkt i asfaltering av relativt store 
strekninger og noen ganger også hele veilengder. Vi mener at dette ikke er 
nødvendig i like stor grad og for å få mest mulig ut av pengene ønsker vi heller å 
skjære ut deler av veien (i full bredde) flere steder, for så å utbedre underlaget og 
reasfaltere. På nedslitte strekninger uten hull og krakeleringer vil det være aktuelt å 
legge på et ekstra lag med asfalt for å forsterke veien og hindre ytterligere forfall. 
 
Det skal også nevnes at de fleste av veiene i prioriteringslisten fra GrontMij er 
industriveier. På grunn av belastningen på disse veiene, har de en kortere levetid enn 
for eksempel veier i boligfeltene.  
 
Det er ikke aktuelt å rehabilitere veier i Sentralholtet, Togrenda, Dysterlia og på 
Søndre Moer nå, da det i løpet av en 10 årsperiode vil bli foretatt en oppgradering av 
VA-ledninger i disse områdene, og veiene vil bli gjenoppbygd.  
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På bakgrunn av ovennevnte har vi kommet fram til følgende veier vi mener bør 
prioriteres rehabilitert med midler fra kapitalfondet: 
 

 Myråsdalen 

 Kveldroveien 

 Nygårdsveien 

 Veidemannsveien 

 Sommerveien 

 Sneisveien 

 Gneisveien 

 Nordskogenveien 

 Solfallsveien (nederste delen, langs Dysterjordet) 

 Kryss Sjøskogenveien/Nordskogenveien/Grimsrudveien 
(På grunn av byggeaktivitet ved Vinterbrosenteret er det ikke 
aktuelt å sette i stand dette krysset før byggeaktivitetene er 
avsluttet og krysset utbedret (etter avtale med Vinterbrosenteret)). 

 Brekkeveien (ved Hotellkvartalet og Nylundkvartalet) 
(På grunn av byggeaktivitetene vil ikke denne veistrekningen bli 
satt i stand igjen før byggeprosjektene er avsluttet.) 

 
Vi ønsker at disse pengene skal rekke lengst mulig, og det er flere veier å ta av 
dersom vi får gjort alt som står på denne listen. 
 
Hvis man ikke nå gjør noe med de delene av veinettet som er så dårlig at man ikke 
lenger kan lappe hullene (fordi de går i hverandre), vil man snart måtte foreta en total 
gjenoppbygging av veien med de kostnadene det innebærer.  
 

Konklusjon med begrunnelse: 
På bakgrunn av ovennevnte anbefales rehabilitering av deler av det kommunale 
veinettet. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Snarest 
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F-sak 18/12 

NY STILLING SOM FAGARBEIDER VED KOMMUNALTEKNISK AVDELING 

 
Gå til saksliste   <<Forrige sak   >>Neste sak 
 
Saksbehandler:  Jan Fredrik Aarseth Arkivnr: 400  Saksnr.:  12/716 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Administrasjonsutvalget 6/12 11.04.2012 
Formannskapet 18/12 11.04.2012 
Kommunestyret /  

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunalteknisk avdeling utvides med en fagarbeider i 100 % stilling.  
Kostnadene for dette dekkes innenfor enhetens budsjett.  
 
Rådmann i Ås, 27.03.2012 
 
Trine Christensen (sign.) 
 
 

Tidligere politisk behandling: Ingen 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Administrasjonsutvalg 
Formannskap 
Kommunestyret 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
Stillingsbeskrivelse 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: Ingen 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Kommunalteknisk avdeling 
 
 

SAKSUTREDNING: 

 

Fakta i saken: 
Kommunalteknisk avdeling har ansvar for nyanlegg, drift og vedlikehold av 
kommunaltekniske anlegg og tjenester. Dette omfatter kommunens vann- og 
avløpsanlegg, vei og trafikksystem samt park og idrettsanlegg. Ås kommune har i 
denne forbindelse engasjert en lokal entreprenør/gravemaskinkjører til å bistå oss 
med akutte arbeider (vannlekkasjer og kloakkstopp, oversvømmelser/hull i veier etc).  
Han har også vært engasjert til snøbrøyting, gravearbeider på mindre anlegg, samt 
forefallende arbeidsoppgaver med gravemaskin og traktor. Totalt har han vært 
engasjert i et antall timer tilsvarende et årsverk. 
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Av helsemessige årsaker har ovennevnte entreprenør nå bestemt seg for å slutte, og 
vi har således et akutt behov for å erstatte hans tjenester.   
 

Vurdering av saken: 
Kommunalteknisk avdeling har stort behov for bruk av gravemaskin i sin tjeneste. 
Mattilsynet (vann) og Fylkesmannen i Oslo og Akershus (avløp) stiller krav om at vi 
har en beredskap som kan utbedre denne type skader/problemer.  I denne 
forbindelse er gravemaskinen en viktig del av vår beredskap.  Ås kommune har ca. 
150km vannledninger i kommune og det blir foretatt utbedring av ca. 25 – 30 stk. 
vannlekkasjer årlig.  Videre blir kloakkstopper og overvannsproblemer utbedret.   
 
Vi har foretatt en forespørsel blant entreprenørene i nærområdet om de kunne tenke 
seg å være med på å gi pris på en tilsvarende avtale som vi har med dagens 
entreprenør.  Tilbakemeldingen vi har fått er at en tilsvarende avtale vil være 
vanskelig å få til.  Det er i hovedsak vaktordningen som er vanskelig å få 
gjennomført.   Hvis vi skal ha noe tilsvarende beredskap vil dette bli svært kostbart.  
Tilgjengeligheten, fleksibiliteten og kompetansen på innleid gravemaskin vil være 
dårligere enn egne ansatte.   
 
Kommunalteknisk avdeling har pr. dags dato to personer som kan foreta graving ved 
vannlekkasjer eller andre akutte hendelser.  Hvis det ansettes en ny 
gravemaskinkjører vil vi ha tilfredsstillende beredskap utenfor arbeidstid. 
Fleksibiliteten med å ha egne ansatte gjør at gravemaskinkjøreren også vil være en 
del av brøyteberedskapen i kommunen i tillegg til diverse vedlikehold av veier, 
ledningsanlegg, idrettsanlegg, friområder etc. 
 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Utgiftene leie av gravemaskin medfører er allerede inne i kommunens driftsbudsjett.  
Vi ønsker å omdisponere en del av disse midlene fra driftsmidler til lønnsmidler for en 
gravemaskinkjører.  Resten av midlene som var avsatt til innleid gravemaskinkjører 
brukes til leie av maskin samt drift av denne. 

 

Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunalteknisk avdeling utvides med en fagarbeider i 100 % stilling.  
 
Den nye stillingen vil dekke kommunens beredskap innen vannforsyning, brøyting 
samt øvrig drift og vedlikehold ved avdelingen. 
 
Kostnadene ved stillingen dekkes innenfor enhetens budsjett. Rådmannen vil komme 
tilbake med nødvendig budsjettjustering i forbindelse med behandlingen av 1. 
tertialrapport 

 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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Vedlegg 
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F-sak 19/12 

VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE VED  

BORGARTING LAGMANNSRETT 

FOR PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016 

 
Gå til saksliste   <<Forrige sak   >>Neste sak 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Arkivnr: X42 &15 Saksnr.:  12/699 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Formannskapet 19/12 11.04.2012 
Formannskapet /  
Kommunestyret /  
 

 

Ordførers innstilling: 
Som lagrettemedlemmer og meddommere ved Borgarting lagmannsrett for perioden 
1. januar 2013 til 31. desember 2016 velges 36 kvinner og 36 menn i henhold til 
vedlagte forslag, jf. vedlegg 1 datert **.**.2012. 
 
Ordfører i Ås, 27.03.2012 
 
Johan Alnes 
 
 

Tidligere politisk behandling: Ingen 
 

Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 11.04.2012 
Formannskapets innstilling til kommunestyret 09.05.2012 
Kunngjøring/offentlig ettersyn i minst 14 dager iflg. domstolloven § 68  
Kommunestyre 20.06.2012 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
1. (forslag fremmes i formannskapet) 
2. Brev av 20.02.2012 fra Borgarting lagmannsrett. 

 

Vedlegg som følger saken trykt separat: (sendes begge utvalg 28.04.2012)  
3. Oversikt over og regler for valg av meddommere m.m. perioden 2013 - 2016. 

a) Oversikt over antall personer som skal velges til forskjellige instanser, og 
tilsvarende oversikt for inneværende periode, samt oppfølging.  

b) Domstollovens kapittel 4 
c) Domstoladministrasjonens (DA) brev datert 07.11.2011  
d) DA’s notat om vilkår for å være lagrettemedlem eller meddommer 
e) Oversikt over personer som innehar verv inneværende periode 

 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: Ingen 
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Lenker til informasjon på Internett: 
Domstolloven (dl) 
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19150813-005.html&emne=DOMSTOLLOV*&& 

 
Orientering om lagmannsretten:  
http://www.domstol.no/no/Om-domstolene/De-alminnelige-domstolene/Lagmannsrettene/ 

 

Utskrift av saken sendes til: 
Valgte personer med informasjonsbrev, jf. www.domstol.no. 
Elektronisk innrapportering til Domstoladministrasjonen 
Papirutskrift til Borgarting lagmannsrett, Postboks 8017 Dep, 0030 Oslo 
 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Det skal velges lagrettemedlemmer og meddommere for perioden 01.01.2013 – 
31.12.2016. 
 
Domstolloven (dl) § 64, utdrag: 
 I hvert lagsogn skal det for lagmannsrettssaker være to utvalg av 
lagrettemedlemmer og meddommere, ett for kvinner og ett for menn.  
        Lagmannsrettens leder fastsetter antallet utvalgsmedlemmer slik at det kan 
forventes at hvert medlem skal gjøre tjeneste i to saker per år. Deretter fordeler 
lagmannsrettens leder utvalgsmedlemmene mellom lagsognets kommuner etter 
folketallet.  
 
Borgarting lagmannsrett har fastsatt følgende i brev av 20.02.2012: 
For Ås kommune fastsettes antallet meddommere til 72, altså 36 kvinner og 36 
menn. 
 
Når det gjelder regler for hvem som kan velges, vandelskontroll etc. vises det til 
vedlegg 3, separat trykk. 
 

Frister og ikrafttredelse av vedtaket: 
1. juli 2012:  Gjennomføring av valget, jf. dl. § 66 første ledd. 
15. september 2012: Innsending av lister over valgte, jf. dl. § 69 andre ledd. 
1. januar 2013:  Domstolperioden starter. 
 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19150813-005.html&emne=DOMSTOLLOV*&&
http://www.domstol.no/no/Om-domstolene/De-alminnelige-domstolene/Lagmannsrettene/
http://www.domstol.no/
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Vedlegg 2 

 



ÅS KOMMUNE 
Formannskapet  F-sak 20/12 

16 

 

 

F-sak 20/12 

VALG AV MEDDOMMERE VED FOLLO TINGRETT  

FOR PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016 

 
Gå til saksliste   <<Forrige sak   >>Neste sak 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Arkivnr: X42 &15 Saksnr.:  12/727 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Formannskapet 20/12 11.04.2012 
Formannskapet /  
Kommunestyret /  
 

 

Ordførers innstilling: 
Som meddommere ved Follo tingrett for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 
2016 velges 49 kvinner og 49 menn i henhold til vedlagte forslag, jf. vedlegg 1 datert 
**.**.2012. 
 
Ordfører i Ås, 27.03.2012 
 
Johan Alnes (sign.) 
 

 

 

Tidligere politisk behandling: Ingen 
 

Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 11.04.2012 
Formannskapets innstilling til kommunestyret 09.05.2012 
Kunngjøring/offentlig ettersyn i minst 14 dager iflg. domstolloven § 68  
Kommunestyre 20.06.2012 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
1. (forslag fremmes i formannskapet) 
2. Brev av 09.03.2012 fra Follo tingrett. 

 

Vedlegg som følger saken trykt separat: (sendes begge utvalg 28.04.2012)  
3. Oversikt over og regler for valg av meddommere m.m. perioden 2013 - 2016. 

a) Oversikt over antall personer som skal velges til forskjellige instanser, og 
tilsvarende oversikt for inneværende periode, samt oppfølging.  

b) Domstollovens kapittel 4 
c) Domstoladministrasjonens (DA) brev datert 07.11.2011  
d) DA’s notat om vilkår for å være lagrettemedlem eller meddommer 
e) Oversikt over personer som innehar verv inneværende periode 

 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: Ingen 
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Lenker til informasjon på Internett: 
Domstolloven (dl) 
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19150813-005.html&emne=DOMSTOLLOV*&& 

 
Orientering om tingretten:  
http://www.domstol.no/Om-domstolene/De-alminnelige-domstolene/Tingrettene/ 

 

Utskrift av saken sendes til: 
Valgte personer med informasjonsbrev, jf. www.domstol.no. 
Elektronisk innrapportering til Domstoladministrasjonen 
Papirutskrift til Follo tingrett, postboks 64, 1401 Ski. 
 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Det skal velges meddommere for perioden 01.01.2013 – 31.12.2016. 
 
Domstolloven (dl) § 65, utdrag: 
 I hvert domssogn skal det for tingrettssaker være to utvalg av meddommere, 
ett for kvinner og ett for menn.  
        Domstollederen fastsetter antallet utvalgsmedlemmer slik at det kan forventes 
at hvert medlem skal gjøre tjeneste i to saker per år. Deretter fordeler domstollederen 
utvalgsmedlemmene mellom domssognets kommuner etter folketallet.  
 
Follo tingrett har fastsatt følgende i brev av 09.03.2012: 
Follo tingrett har besluttet at Ås kommune skal oppnevne 49 kvinner og 49 menn. 
 
Når det gjelder regler for hvem som kan velges, vandelskontroll etc. vises det til 
vedlegg 3, separat trykk. 
 

Frister og ikrafttredelse av vedtaket: 
1. juli 2012:  Gjennomføring av valget, jf. dl. § 66 første ledd. 
15. september 2012: Innsending av lister over valgte, jf. dl. § 69 andre ledd. 
1. januar 2013:  Domstolperioden starter. 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19150813-005.html&emne=DOMSTOLLOV*&&
http://www.domstol.no/Om-domstolene/De-alminnelige-domstolene/Tingrettene/
http://www.domstol.no/


  F-sak 20/12 

18 

 

          Vedlegg 2 

 



ÅS KOMMUNE 
Formannskapet  F-sak 21/12 

19 

 

 

F-sak 21/12 

VALG AV MEDDOMMERE TIL UTVALG FOR JORDSKIFTESAKER 

FOR PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016 

 
Gå til saksliste   <<Forrige sak   >>Neste sak 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Arkivnr: X42 &15 Saksnr.:  12/729 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Formannskapet 21/12 11.04.2012 
Formannskapet /  
Kommunestyret /  

 
 

Ordførers innstilling: 
Som meddommere til utvalg for jordskiftesaker for perioden 1. januar 2013 til 31. 
desember 2016 velges 8 personer i henhold til vedlagte forslag, jf. vedlegg 1 datert 
**.**.2012. 
 
Ordfører i Ås, 27.03.2012 
 
Johan Alnes 
 
 

 

Tidligere politisk behandling: Ingen 
 

Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 11.04.2012 
Formannskapets innstilling til kommunestyret 09.05.2012 
Kunngjøring/offentlig ettersyn i minst 14 dager iflg. domstolloven § 68  
Kommunestyre 20.06.2012 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
1. (forslag fremmes i formannskapet) 
2. Brev av 05.01.2012 fra Akershus og Oslo jordskifterett. 

 

Vedlegg som følger saken trykt separat: (sendes begge utvalg 28.04.2012)  
3. Oversikt over og regler for valg av meddommere m.m. perioden 2013 - 2016. 

a) Oversikt over antall personer som skal velges til forskjellige instanser, og 
tilsvarende oversikt for inneværende periode, samt oppfølging.  

b) Domstollovens kapittel 4 
c) Domstoladministrasjonens (DA) brev datert 07.11.2011  
d) DA’s notat om vilkår for å være lagrettemedlem eller meddommer 
e) Oversikt over personer som innehar verv inneværende periode 

 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: Ingen 
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Lenker til informasjon på Internett: 
Domstolloven (dl) 
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19150813-005.html&emne=DOMSTOLLOV*&& 
 

Orientering om jordskiftedomstolene:  
http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/Jordskiftedomstolene/ 

 

Utskrift av saken sendes til: 
Valgte personer med informasjonsbrev, jf. www.domstol.no 
Elektronisk innrapportering til Domstoladministrasjonen 
Papirutskrift til Akershus og Oslo jordskifterett, Skedsmogata 5, 2000 Lillestrøm 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Det skal velges meddommere for perioden 01.01.2013 – 31.12.2016. 
 
Jordskifteloven (jskl) § 8: (http://www.lovdata.no/all/hl-19791221-077.html#8 ) 
 I kvar kommune skal det vere eit særskilt utval for jordskiftesaker. Dei som er 
med i utvalet skal vere kunnige i saker jordskifteretten til vanleg har i kommunen. 
Jordskifterettsleiaren fastset kor mange det skal vere i utvalet for kvar kommune. 
Utvalet kjem i stand etter reglane i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene om val 
av meddommarar. Lagrettemedlemer og meddommarar er ikkje fritekne for val til 
jordskifteutvalet.  
 
Akershus og Oslo jordskifterett har fastsatt følgende i brev av 05.01.2012: 
I henhold til jordskiftelova § 8 har jordskifterettslederen i Akershus og Oslo bestemt at 
det skal velges 8 medlemmer fra hver kommune i jordskiftesoknet. 
 
Spesielt for jordskifteutvalget er: 
Det anmodes om at begge kjønn er godt representert uten at det settes bestemte 
krav til fordeling, likestillingsloven § 21 (http://www.lovdata.no/all/tl-19780609-045-0.html#21) 
forutsetter minst 3 av hvert kjønn. 
Jordskiftemeddommere må kunne ferdes i skog og mark pga. befaringer. 
Det ønskes medlemmer med innsikt i: 

 Jord- og skogbruk 

 Bygging/vedlikehold av adkomstveier som f.eks. boligveier, landbruksveier 

 Plan- og bygningsloven 

 Utbyggingsprosjekter 

 Verdsetting/taksering av eiendommer/areal i byer og tettsteder. 
Meddommere i andre rettsinstanser er ikke fritatt for valg til jordskifteutvalget. Det er 
en fordel om noen av dem som oppnevnes også oppnevnes til skjønnsutvalget. 
 
Når det gjelder regler for hvem som kan velges, vandelskontroll etc. vises det til 
vedlegg 3, separat trykk. 
 

Frister og ikrafttredelse av vedtaket: 
1. juli 2012:  Gjennomføring av valget, jf. dl. § 66 første ledd. 
15. september 2012: Innsending av lister over valgte, jf. dl. § 69 andre ledd. 
1. januar 2013:  Domstolperioden starter. 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19150813-005.html&emne=DOMSTOLLOV*&&
http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/Jordskiftedomstolene/
http://www.domstol.no/
http://www.lovdata.no/all/hl-19791221-077.html#8
http://www.lovdata.no/all/tl-19780609-045-0.html#21
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Vedlegg 2 
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ÅS KOMMUNE 
Formannskapet  F-sak 22/12 
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F-sak 22/12 

VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER  

FOR PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016 

 
Gå til saksliste   <<Forrige sak   >>Neste sak 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Arkivnr: X43 &15 Saksnr.:  12/731 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Formannskapet 22/12 11.04.2012 
Formannskapet /  
Kommunestyret /  
 

 

Ordførers innstilling: 
1. Som medlemmer og varamedlemmer av Ås forliksråd for perioden 1. januar 2013 

til 31. desember 2016 velges: 
 

Plass 
nr. 

Medlemmer Plass 
nr. 

Varamedlemmer 

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

 
 
2. Som formann velges:  _____________________________ 
 
 
Ordfører i Ås, 27.03.2012 
 
Johan Alnes 
 
 

Tidligere politisk behandling: Ingen 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret – valg 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus foretar oppnevning 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 11.04.2012 
Formannskapets innstilling til kommunestyret 09.05.2012 
Kunngjøring/offentlig ettersyn i minst 14 dager iflg. domstolloven § 68  
Kommunestyre 20.06.2012 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Brev av 15.12.2011 fra Justis- og politidepartementet, jf. 11/3604-2. 
2. Første del av vedlegg til ovenstående brev:  

Regler for valg av forliksrådsmedlemmer. 

 



  F-sak 22/12 

24 

 

Vedlegg som følger saken trykt separat: (sendes begge utvalg 28.04.2012)  
3. Oversikt over og regler for valg av meddommere m.m. perioden 2013 - 2016. 

a) Oversikt over antall personer som skal velges til forskjellige instanser, og 
tilsvarende oversikt for inneværende periode, samt oppfølging.  

b) Domstollovens kapittel 4 
c) Domstoladministrasjonens (DA) brev datert 07.11.2011  
d) DA’s notat om vilkår for å være lagrettemedlem eller meddommer 
e) Oversikt over personer som innehar verv inneværende periode 

 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: Ingen 
 

Lenker til informasjon på Internett: 
Domstolloven  
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19150813-005.html&emne=DOMSTOLLOV*&& 

 
Orientering om forliksråd v/Domstoladministrasjonen:  
http://www.domstol.no/no/Om-domstolene/Forliksradet/ 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Valgte personer med orientering om fylkesmannens videre behandling 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus - innberetning 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Det skal velges medlemmer og varamedlemmer til forliksråd perioden 1. januar 2013 
til 31. desember 2016. 
 
Det vises til vedlegg 2 der det redegjøres for reglene om valg av forliksråd, hvilke 
vilkår som gjelder for å være valgbar, fylkesmannens oppnevning, regler for 
sekretariat m.m. 
 

Sammendrag: 
Domstolloven (DL) § 27, utdrag: 
       Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant 
medlemmene og blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. 
Varamedlemmene tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser.  
       Kommunestyret velger et av medlemmene til formann. Har denne forfall, trer den 
av de andre som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i dennes 
sted.  
 
Rekkefølgen er altså viktig. Begge kjønn skal representeres både i medlemsrekken 
og i vararekken. 
 
Valgbare er personer som er: 

 mellom 25 og 70 år ved periodens start den 1. januar 2013 

 særskilt egnet for oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt 
Den som ikke bor i kommunen kan nekte å ta imot valg.  
 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19150813-005.html&emne=DOMSTOLLOV*&&
http://www.domstol.no/no/Om-domstolene/Forliksradet/
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Når det gjelder regler for hvem som kan velges, vandelskontroll etc. vises det til 
vedlegg 3, separat trykk. 
Kommunen foretar vandelskontroll av foreslåtte kandidater. 
 
Departementet understreker at forliksrådene har en viktig og krevende oppgave og at 
dette ikke er et politisk råd eller utvalg. Personlige forutsetninger og egenskaper hos 
de valgte må vektlegges. Kommunen bør oppfordre de valgte til å delta på kurs som 
arrangeres årlig for i regi av Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn. 
 
Departementet skriver videre at det er viktig å bevare kontinuiteten i forliksrådet og at 
kommunestyret bør være tilbakeholden med å skifte ut hele forliksrådet på en gang. 
 
Ås forliksråd perioden 2007 – 2012 har følgende sammensetning fra 1. april 2012: 

Medlemmer Varamedlemmer 

1. Kjell Ivar Brynildsen, leder 1. Pål Vedeld 

2. Leif-Peder Holt 2. Beathe Lille 

3. Rubina Mushtaq 3. Marit Fjermedal 

jf. K-sak 4/12, 01.02.2012 der Mushtaq og Fjermedal ble valgt pga fritak. 
 

 

Videre behandling og ikrafttredelse av vedtaket: 
Kommunestyrets vedtak innberettes til fylkesmannen innen 15. oktober 2012. 
Fylkesmannen kontrollerer valgets lovlighet og foretar oppnevning.  
Domstolperioden starter 1. januar 2013. 
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Vedlegg 1 
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ÅS KOMMUNE 
Formannskapet  F-sak 23/12 
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F-sak 23/12 

VALG AV FASTE MØTEFULLMEKTIGER VED FORLIKSRÅDET 

 FOR PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016 
 

Gå til saksliste   <<Forrige sak   >>Neste sak 
 

Saksbehandler:  Vibeke Berggård Arkivnr: X43 &15 Saksnr.:  12/785 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Formannskapet 23/12 11.04.2012 
Formannskapet /  
Kommunestyret /  

 

Ordførers innstilling: 
Som medlemmer av Utvalg av faste møtefullmektiger ved forliksrådet velges: 

  

  

  
 
Valgte medlemmer i utvalget gjøres kjent med at de i den enkelte sak skal være 
uavhengig av andre interesser enn partens, slik at deres handlinger ikke påvirkes av 
uvedkommende hensyn, herunder egne interesser. 

 
Ordfører i Ås, 27.03.2012 
 
Johan Alnes 
 

Tidligere politisk behandling: Ingen 
 

Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 11.04.2012 
Formannskapets innstilling til kommunestyret 09.05.2012 
Kunngjøring/offentlig ettersyn i minst 14 dager iflg. domstolloven § 68  
Kommunestyre 20.06.2012 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Informasjon fra Justisdepartementet i 2007 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:  
2. E-post av 26.03.2012 fra Justisdepartementet 
 

Vedlegg som følger saken trykt separat: (sendes begge utvalg 28.04.2012)  
3. Oversikt over og regler for valg av meddommere m.m. perioden 2013 - 2016. 

a) Oversikt over antall personer som skal velges til forskjellige instanser, og 
tilsvarende oversikt for inneværende periode, samt oppfølging.  

b) Domstollovens kapittel 4 
c) Domstoladministrasjonens (DA) brev datert 07.11.2011  
d) DA’s notat om vilkår for å være lagrettemedlem eller meddommer 
e) Oversikt over personer som innehar verv inneværende periode 

 



  F-sak 23/12 

36 

 

Lenker til informasjon på Internett: 
Tvisteloven, jf. § 6-7  
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20050617-090.html&emne=TVISTELOV*&& 
 
Tvistelovforskriften, jf. § 3 http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20071221-1605.html 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Valgte personer 
Forliksrådets sekretariat: Politiet v/Gunn Petersen, Postboks 3390, 1402 Ski 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Det skal velges medlemmer til Utvalg av faste møtefullmektiger ved forliksrådet for 
perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2016. 
 
Tvistelovforskriften § 3 Utvalg av faste møtefullmektiger, utdrag: 
       Ved hvert forliksråd skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger for 
forliksrådet. Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for inntil fire år av 
gangen. Antall medlemmer i utvalget må tilpasses saksmengden i forliksrådet og 
kommunens innbyggertall. Som et minimum skal det være 3 medlemmer i utvalget. I 
kommuner med mer enn 25 000 innbyggere skal det være minst 5 medlemmer i 
utvalget…. 
       Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med 
alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og muntlig 
norsk språk. Medlemmer i utvalget skal i forbindelse med oppnevningen gjøres kjent 
med at de i den enkelte sak skal være uavhengig av andre interesser enn partens, 
slik at deres handlinger ikke påvirkes av uvedkommende hensyn, herunder egne 
interesser.  
       Maksimal godtgjøring til møtefullmektig tilsvarer maksimalsatsen for 
møtegodtgjøring i henhold til tvisteloven § 6-13 første ledd bokstav c og bokstav e. 
Godtgjøringen dekkes av vedkommende part.  
 

Sammendrag: 
Valgbarhetsvilkår er: 

 Enhver person over 25 år som har 

 alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og  

 som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk. 
Vedkommende kan ikke være medlem eller varamedlem av forliksrådet, se egen sak 
om valg til forliksråd. 
  
Fullmektigene behøver ikke være bosatt i Ås. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Perioden starter 1. januar 2013 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20050617-090.html&emne=TVISTELOV*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20071221-1605.html
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Vedlegg 1 



ÅS KOMMUNE 
Formannskapet  F-sak 24/12 

38 

 

 

F-sak 24/12 

FORSLAG PÅ KANDIDATER TIL SKJØNNSUTVALG FOR AKERSHUS 

PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016 

 
Gå til saksliste   <<Forrige sak    
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Arkivnr: X42 &15 Saksnr.:  12/732 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Formannskapet 24/12 11.04.2012 
Formannskapet /  
Kommunestyret /  

 

Ordførers innstilling: 
Kandidater til valg av skjønnsmedlemmer til Skjønnsutvalget i Akershus for perioden 
1. januar 2013 til 31. desember 2016 velges i henhold til følgende forslag: 
 

 Navn Yrke/stilling Særskilt kyndig i (om det ikke 
fremkommer av yrke/stilling) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 
Ordfører i Ås, 27.03.2012 
 
Johan Alnes 
 
 

Tidligere politisk behandling: Ingen 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret: Forslag på kandidater fra Ås kommune 
Akershus fylkeskommune: Valg av Skjønnsutvalg for Akershus 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 11.04.2012 
Formannskapets innstilling til kommunestyret 09.05.2012 
Kunngjøring/offentlig ettersyn i minst 14 dager iflg. domstolloven § 68  
Kommunestyre 20.06.2012 
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Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Brev av 24.02.2012 fra Akershus fylkeskommune 
2. Brev av 15.12.2011 fra Justis- og politidepartementet, jf. 11/3604-2. 

Andre del av vedlegg til ovenstående brev: Regler for valg av skjønnsmedlemmer. 
 

Vedlegg som følger saken trykt separat: (sendes begge utvalg 27.04.2012)  
3. Oversikt over og regler for valg av meddommere m.m. perioden 2013 - 2016. 

a) Oversikt over antall personer som skal velges til forskjellige instanser, og 
tilsvarende oversikt for inneværende periode, samt oppfølging.  

b) Domstollovens kapittel 4 
c) Domstoladministrasjonens (DA) brev datert 07.11.2011  
d) DA’s notat om vilkår for å være lagrettemedlem eller meddommer 
e) Oversikt over personer som innehar verv inneværende periode 

 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: Ingen 
 

Lenker til informasjon på Internett: 
Skjønnsprosessloven (skjl) 
http://www.lovdata.no/all/hl-19170601-001.html#14 

 
Domstolloven (dl) 
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19150813-005.html&emne=DOMSTOLLOV*&& 

 

Utskrift av saken sendes til: 
Akershus fylkeskommune v/rådgiver Hans Børte. 
Foreslåtte kandidater med orientering om videre behandling. 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Det skal velges skjønnsmedlemmer til Skjønnsutvalg for Akershus for perioden 
01.01.2013 – 31.12.2016.  
 
Akershus fylkeskommune skal velge 227 medlemmer etter forslag fra kommunene og 
tingrettene. På grunnlag av folketallet er Ås kommune bedt om å foreslå 10 
kandidater, hvorav 8 kan velges, jf. vedlegg 1.  
 
Det vises til vedlegg 2 og 3 der reglene om valg av skjønnsmedlemmer, hvilke vilkår 
som gjelder for å være valgbar, vandelskontroll m.m. fremgår. 

 

Sammendrag: 
Skjønnsprosessloven(skjl) § 14, utdrag: 
       Ved oppnevningen skal det tas sikte på at utvalget får en allsidig 
sammensetning, og at de som oppnevnes har kyndighet på et eller flere områder 
som vanligvis berøres ved skjønn. Reglene i domstolloven § 70, unntatt annet ledd 
nr. 1 om en øvre aldersgrense, og §§ 71-74 gjelder tilsvarende. Det samme gjelder 
retten til fritak på grunn av utført tjeneste etter domstolloven § 90 første ledd annet 
punktum.  
 

http://www.lovdata.no/all/hl-19170601-001.html#14
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19150813-005.html&emne=DOMSTOLLOV*&&
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Valgbare er personer som: 

 er over 21 år 1. januar 2013 (ingen øvre aldersgrense), og 

 er innført i folkeregisteret som bosatt i Ås på valgdagen, og 

 statsborger i Norge eller annet nordisk land, eller ha stått innført i 
folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen. 

 har tilstrekkelige norskkunnskaper  

 er personlig egnet 
 
Se vedlegg 3 for hvem som er utelukket fra valg pga. stilling eller vandel. 
Fylkeskommunen foretar vandelskontroll. 
 
Kvalifikasjonskrav: 
Ved oppnevningen skal det tas sikte på at utvalget får en allsidig sammensetning, og 
at de som oppnevnes har kyndighet på et eller flere områder som vanligvis berøres 
ved skjønn, jf. skjl § 14. 
Fylkesrådmannen ber om forslag på tilstrekkelig antall personer med innsikt i 
bygningsvesen og i jord- og skogbruk.     
 

Videre behandling og ikrafttredelse av vedtaket: 
Kommunestyret foretar valg innen 1. juli 2012. 
Frist for innsending av forslagene til Akershus fylkeskommune er 15. juli 2012.  
Akershus fylkesting foretar oppnevning innen 15. oktober 2012.  
Domstolperioden starter 1. januar 2013. 
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Vedlegg 1 
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Vedlegg 2 
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