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ÅRSMELDING 2011 

 
Gå til saksliste     >>Neste sak 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Arkivnr: 145 &14 Saksnr.:  12/821 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Administrasjonsutvalget 7/12 09.05.2012 
Hovedutvalg for helse og sosial / 10.05.2012 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 44/12 10.05.2012 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 9/12 10.05.2012 
Formannskapet 25/12 09.05.2012 
Kommunestyret /  

 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Årsmelding 2011 tas til orientering. 
 
Rådmannen i Ås, 25.04.2012 
 
 
Trine Christensen 
 
 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyre 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Administrasjonsutvalg 
Formannskap 
Kommunestyre 
 

Vedlegg som følger saken trykt: (separat trykk, sendt alle utvalg 18./19.04.2012) 
Årsmelding 2011 
 

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

Utskrift av saken sendes til: Ingen 
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Årsmeldingen er en tilbakerapportering på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og 
økonomiplan (2011 – 2014). Nedenfor gis et kort sammendrag av de viktigste sakene 
i 2011. 
 
Årsmeldingen er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogrammet. Det 
rapporteres på følgende:  
 

 Økonomi  

 Tiltak beskrevet i handlingsprogrammet 

 Oppfølging av vedtak 

 Planoversikt 
 
 

Vurdering av saken: 
 

Økonomi 
Ås kommunes regnskap for 2011 viser et netto driftsresultat på 8,9 millioner kroner, 
tilsvarende 0,9 prosent. Resultatet er som opprinnelig budsjett. Høyere 
pensjonskostnader og lavere avkastning på e-verksmidler er kompensert med økt 
skatteinngang og mindreutgifter på enhetene. Et annet rentenivå hadde gjort 
situasjonen mer krevende. Fylkesmannen anbefaler et netto driftsresultat på 3 % for 
å ha en buffer mot uforutsette forhold.  Dagens utgiftsnivå gjør dette umulig. Det må 
fortsatt være stort fokus på kostnadsreduksjon.  
 
Skolebehovsplanen som våren 2012 er ute til høring viser behov for store 
investeringer uansett hvilken skolestruktur man velger. Den viser at kapasiteten på 
skolene kan utnyttes bedre.   
 
For å møte nye utfordringer som følger av Samhandlingsreformen og økt antall eldre, 
er det vedtatt investeringer i demenssenter på Moer. Flere barnehageplasser må 
etableres og ny barnehageplan er under utvikling. Disse nye investeringene vil 
medføre økte driftsutgifter og økte kapitalutgifter i årene fremover. Kommunen har 
meget begrenset økonomisk handlingsrom for andre nye tiltak.  
 
Kostra-tall for 2011 viser at Ås kommune har lavere netto driftsutgifter på de fleste 
sektorer sammenlignet med gjennomsnittet for Akershus. Samtidig har kommunen 
også lavere inntekter, og kommunen må derfor tilpasse kostnadsnivået til disponible 
inntekter.   
 

Kommuneplan 2011 – 2023 
Kommuneplan 2011-2023 ble vedtatt av kommunestyret i april 2011, med innsigelser 
knyttet til to boligområder ved Rustad (B10) og Askehaugåsen (B2). Etter at mekling 
med Fylkesmannen i Oslo og Akershus ikke førte frem, ble innsigelsessaken 
oversendt Miljøverndepartementet. Deres behandling var ikke ferdigstilt ved 
årsskiftet. 
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Etableringen av NVH og VI på Ås 
Det ble jobbet med å konsekvensutrede og utarbeide ny reguleringsplan for Campus 
Ås og nytt Senter for husdyrforsøk på Einarstujordet. Planen ble lagt ut til offentlig 
ettersyn i november, med frist for innspill i januar 2012. Det er etablert et godt 
samarbeid mellom Statsbygg, kommunen og UMB/Det nye universitetet. 
 

Ås sentrum 
Det var i 2011 et godt faglig samarbeid mellom kommunen og UMB. Kommunen gav 
innspill til studentoppgaver, holdt forelesninger og var sensor i et kurs der studentene 
utarbeidet kommunedelplaner for Ås sentrum. Et samarbeidsprosjekt med 
representanter fra kommunen og fra UMB startet opp, med målsetning om å styrke 
forbindelsen mellom sentrum og Campus. Dette prosjektet vurderer oppgradering av 
gang- og sykkelveien, samt ulike tiltak som skilting og annen tydeliggjøring av veien 
fra Ås stasjon til Campus. Prosjektet ferdigstilles våren 2012. 
 
Arbeidet med en vei- og gateplan for Ås sentrum ble igangsatt og skal ferdigstilles i 
2012. Statens vegvesen er ansvarlig for prosjektet, som gjøres i nært samarbeid med 
kommunen og andre relevante parter. 
 
Kommunen søkte og fikk tildelt planleggingsmidler fra Statens vegvesen til et prosjekt 
for å bedre tilgjengeligheten til Ås stasjon via Skoleveien og Brekkeveien. 
Planleggingen skal gjennomføres i 2012. 
 
Det har blitt etablert et godt samarbeid med Statkraft varme for å vurdere muligheter 
til å gjennomføre oppgraderinger i forbindelse med graving av fjernvarme fra Campus 
og gjennom sentrum.  
 

Kulturhusprosjektet 
Ås kulturhus har vært gjenstand for flere ulike utredninger. Den siste 
prosjektrapporten ble fremlagt våren 2011. Det ble besluttet at driften av deler av 
virksomheten i kulturhuset skulle legges ut på anbud. De aktuelle områdene er: 
Kjøkkendrift, servering og catering i 2. etasje, drift av kjøkken i vestibylen, 
kulturaktivitet i vestibylen og kinoteateret samt drift av kino. I tillegg til avsatte 
investeringsmidler i handlingsplanen ble det avsatt kr 2,2 millioner til nødvendige 
oppgraderinger av lokaler og utstyr. Det er satt av inntil kr 2,5 millioner per år til 
subsidiering av drift av kulturvirksomhet og kinodrift i handlingsplanperioden. Høsten 
2011 ble det engasjert 2 konsulenter for å lage de ulike anbudsgrunnlagene. Begge 
anbudene ble ferdigstilt for utlysning i begynnelsen av 2012. 
 
Ås kommune har ansatt en kulturhuskoordinator som har som hovedoppgave å drifte 
den delen av huset som skal være et kommunalt ansvar og koordinere den totale 
virksomheten i kulturhuset.  

 

Samhandlingsreformen 
Gjennom hele 2011 forberedte kommunen seg på samhandlingsreformen, og 
høringsuttalelser til forslag til nye lovverk ble utarbeidet. Store ressurser er blitt brukt 
på å “sette seg inn i” reformens innhold og berede grunn for oppstart. Mange 
tilpasninger har kommet på plass i 2011.  
Follokommunene har et felles prosjekt om samhandlingsreformen knyttet til 
etablering av lokalmedisinsk senter og andre naturlige samarbeidsområder i det 
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videre løp. Kommunalt er det omorganisert innenfor deler av helse og sosialetaten for 
å tilrettelegge for effektiv tjenesteflyt ved reformstart. En del sykehjemsplasser er 
forbeholdt utskrivingsklare pasienter. 

 

Arbeidsmiljø, kompetanse og helsefremmende arbeid. 
Freskuke 2011 ble gjennomført i samarbeid med UMB. Det er et meget positivt lokalt 
tiltak som både omfatter ansatte og innbyggerne i Ås. Ulike ”lokale” tiltak for å 
fremme helse, trivsel og samhold bla gjennomført.  
Det legges betydelig arbeid i å forebygge og følge opp sykefravær. Fysisk aktivitet, 
arbeidsmiljø og kompetanse er faktorer som kan gi bedre helse og redusert 
sykefravær og gi effekter i form av bedre arbeidsmiljø, høyere effektivitet og kvalitet 
på tjenesten. IA-avtalens målsetting er tettere oppfølging og bedre tilrettelegging for 
sykmeldte for å redusere sykefraværet. Nye rutiner for oppfølging av sykemeldte er 
iverksatt. Målet er at andelen syke kommer fortere tilbake i aktivitet, at andel friske 
øker og at færre blir varig uføre.  
 

Årsmeldingen viser at tjenesteproduksjonen opprettholdes på en i god måte. Dette 
hadde ikke vært mulig uten stor innsats fra de ansatte.  Resultatene i 
medarbeiderundersøkelsen viser at de ansatte i hovedsak er fornøyd med 
arbeidsplassen sin, kommunen scorer i totalsnitt 4,7, mens landsgjennomsnittet er 
4,6.     

 
Organisasjonen har klart å redusere utgiftene gjennom året, men mye av årsaken 
handler om manglende mulighet for å skaffe kvalifiserte folk. Utfordringen vil fortsatt 
være der. Flere oppgaver og tjenester overføres til kommunene. Kommunens ledelse 
må ha stor fokus på ledelse, strategi og innovasjon. Fleksibilitet og endring vil være 
viktige faktorer for å kunne opprettholde et godt tjenestetilbud også i framtida.  
Rett tjeneste til rett tid innenfor de til enhver tid tilgjengelige ressurser er målet. Hva 
det innebærer må kommuniseres godt. 
 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Ås kommune har lavere inntekter enn landsgjennomsnittet og må driftes billigere enn 
andre kommuner. Dette er utfordrende for en kommune med sterk befolkningsvekst - 
høyere reell vekst enn planlagt. Men det gir også mange muligheter dersom 
kommunen tar konsekvensen av situasjonen og utnytter kapasiteten godt. 
 
Rådmannen er etter en helhetsvurdering tilfreds med de aktiviteter som er 
gjennomført i 2011, og anbefaler årsmeldingen tatt til orientering. 
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ÅS KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2011  

 
Gå til saksliste  <<Forrige sak  >>Neste sak 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Arkivnr: 210  Saksnr.:  11/4142 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Formannskapet 26/12 09.05.2012 
Kommunestyret /  

 
Gå til saksliste  <<Forrige sak  >>Neste sak 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Årsregnskapet til Ås kommune for 2011 godkjennes. 
2. Mindreforbruk PURA på kr 106 571 avsettes til bundet driftsfond PURA 
3. Resterende mindreforbruk etter bundne avsetninger i 2011 avsettes til 

disposisjonsfond. 
 
Rådmannen i Ås, 25.04.2012 
 
 
Trine Christensen 
 
 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 

Vedlegg som følger saken trykt:  
1. Regnskapet for 2011 (separat trykk sendes formannskap og kommunestyre 

2.5.2012). 
2. Uttalelse fra kontrollutvalget vedrørende kommunes årsregnskap og årsmelding 

for 2011 (legges frem i møtet) 
3. Revisjonsberetning for 2011. 

 

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

Utskrift av saken sendes til: 
FIKS 
Revisor 
Økonomiavdelingen 
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
I henhold til forskrift om årsregnskap skal kommunestyret vedta årsregnskapet innen 
1. juli påfølgende år. 
 

Vurdering av saken: 
 
Ås kommunes regnskap for 2011 viser et netto driftsresultat på 8,9 millioner kroner, 
tilsvarende 0,9 prosent. 

Dette skyldes blant annet følgende forhold: 
-  Ås kommune har fått 11 millioner mer i skatteinntekter enn budsjettert.  
- Netto renteutgifter er redusert ved at renteutgiftene er noe lavere enn 

budsjettert, mens renteinntekter er 3,6 mill. kr høyere enn opprinnelig 
budsjettert. 

- Enhetene har vist god budsjettdisiplin med et samlet mindreforbruk på 2 
mill. kr inkludert fellesavsetning til pensjon. 

- Avkastningen på e-verksmidlene ble 2,2 mill. kr mot opprinnelig budsjett 
på 11,9 mill. kr. 

 
Ikke disponert andel av overskuddet er på 6,7 mill.kr. Av dette utgjør kr 106 571 
overskudd vedrørende PURA, som må settes av til bundet driftsfond. 
 
Tilskudd til ressurskrevende brukere er bokført med 12,8 mill. kr i regnskapet for 
2011. Frist for søknad om refusjon er 1. april påfølgende år, det vil si etter at 
regnskapet er avlagt. Det gjøres derfor en forhåndsberegning som grunnlag for 
bokføring i regnskapet for 2011. Endelig beregning foretas i etterkant, og ble for 2011 
beregnet til 16,9 mill. kr. Det vil si at faktisk refusjonsbeløp er 4,1 mill. kr høyere enn 
regnskapsført i 2011, og merinntekten bokføres i 2012.  
 
Samtidig blir det bokført en utgift til Follo legevakt på 1,8 mill. kr i 2012, som gjelder 
2011. Netto er det reelle mindreforbruket i 2011 dermed 2,3 mill.kr høyere enn 
fremlagt regnskap viser. Konsekvensene for 2012 innarbeides i 1. tertialrapport 2012.  
 
Ås kommune har som praksis at enhetene får overført inntil 1 % av mer- eller 
mindreforbruket til neste år. Rådmannen foreslår at det overføres 0,65% fra 2011 til 
2012, noe som utgjør 2 mill.kr. Midlene vil i hovedsak gå til å gjennomføre planlagte 
aktiviteter i 2012 som ikke ble gjennomført i 2011.  
 
Kommunens frie disposisjonsfond utgjør 12,9 mill. kr eller ca. 1,3 % av kommunens 
driftsutgifter per 31.12.2011.  Disposisjonsfondet skal være en buffer mot fremtidige 
utfordringer og uforutsette kostnader. Rådmannen vil derfor anbefale at kommunens 
disposisjonsfond bør utgjøre minst 4 % av kommunens driftsutgifter, noe som 
innebærer ca. 40 mill. kr med dagens utgiftsnivå. Dette bidrar til å gjøre kommunen 
mer robust til å møte fremtidige utfordringer. Regnskapsmessig mindreforbruk, etter 
nødvendige avsetninger, anbefales derfor avsatt til disposisjonsfond, slik at man 
starter en oppbygging av disposisjonsfondet til 4 %.
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SKOLEBEHOVSPLAN - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I ÅS KOMMUNE 
 
Gå til saksliste  <<Forrige sak  >>Neste sak 
 
Saksbehandler:  Hildegunn Sandvik Arkivnr: A20 &30 Saksnr.:  12/59 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 1/12 19.01.2012 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 7/12 12.04.2012 
Administrasjonsutvalget 8/12 09.05.2012 
Formannskapet 27/12 09.05.2012 
Kommunestyret / 23.05.2012 

 

 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 12.04.2012: 
1. 0-alternativet videreføres, med eksisterende skolestruktur. 

 
2. Driften og skolekretsgrensene rundt Sjøskogen skole opprettholdes som i dag. 
  
3. Solberg skole totalrenoveres og bygges ut, med utgangspunkt i 

skolebehovsplanens strukturalternativ 0b. Planleggingen igangsettes umiddelbart. 
Skolekretsgrensene opprettholdes. 

 
4. Sambruk av arealene på Nordby skole og Nordbytun ungdomsskole utredes 

videre. Skolekretsgrensene for både Nordby og Nordbytun opprettholdes. 
 
5. Driften og skolekretsgrensene rundt Kroer skole opprettholdes som i dag. Det 

utredes lett rehabilitering av administrasjonsbygget. 
 
6. Driften og skolekretsgrensene rundt Ås ungdomsskole opprettholdes som i dag. 
 
7. Aktivitetsbygget totalrenoveres, i tillegg utredes videre nybygg med en 

klasserekke på Rustad skole, med utgangspunkt i skolebehovsplanens 
strukturalternativ 0b. 

 
8. Lett rehabilitering av paviljong 2 og 3 og nybygg av gymsal på Åsgård skole, 

utredes videre. 
 
9. Konsekvensene for fremtidig vedlikeholdskostnader utredes. 

 
_____ 
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 12.04.2012: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 

Saken sendes tilbake til administrasjonen med følgende bemerkninger til ny 
behandling: 

Valg av fremtidig skolestruktur er et valg for hvordan Ås grunnskoleutdanning skal 
ivaretas i de neste 20-30 pr, og dette krever at de investeringer som skal gjøres i våre 
skolebygg må være fremtidsrettet både når det gjelder oppfylling av opplæringsloven, 
kunnskapsløftet, undervisningsformer, rekruttering, personalets utviklingsmuligheter 
osv. Planen som foreligger fra Norconsult ivaretar bare skolebyggenes ytre strukturer 
og er ikke knyttet opp mot mulig ivaretagelse av elevenes behov og krav til 
undervisning. Med denne bakgrunnen ber hovedutvalg for oppvekst og kultur om 
følgende til neste behandling i utvalget: 

1. Høringsuttalelsene oversendes utvalgets medlemmer snarest. 

2. Administrasjonen belyser hvordan foreslått skolestruktur ivaretar de mål man har 
for skolene i Ås, samt belyser hvorfor dette er det mest fremtidsrettede i forhold til 
den utvikling Ås kommune vil stå overfor i kommuneplanperioden. 

3. I tilknytning til ny behandling må også økonomiske konsekvenser knyttet til 
utomhus områdene, kostnader til skoleskydd etc. beregnet. De viktigste 
kostnadene som det bør gjøres ett anslag om er trafikksikring av skolevei og evt. 
trafikkavvikling rundt skolene. 

 

Laila P. Nordsveen (A) og Olav Østerås (V) fremmet følgende fellesforslag: 

1. 0-alternativet videreføres, med eksisterende skolestruktur. 

2. Driften og skolekretsgrensene rundt Sjøskogen skole opprettholdes som i dag.  

3. Solberg skole totalrenoveres og bygges ut, med utgangspunkt i 
skolebehovsplanens strukturalternativ 0b. Planleggingen igangsettes umiddelbart. 
Skolekretsgrensene opprettholdes. 

4. Sambruk av arealene på Nordby skole og Nordbytun ungdomsskole utredes 
videre. Skolekretsgrensene for både Nordby og Nordbytun opprettholdes. 

5. Driften og skolekretsgrensene rundt Kroer skole opprettholdes som i dag. Det 
utredes lett rehabilitering av administrasjonsbygget. 

6. Driften og skolekretsgrensene rundt Ås ungdomsskole opprettholdes som i dag. 

7. Aktivitetsbygget totalrenoveres, i tillegg utredes videre nybygg med en 
klasserekke på Rustad skole, med utgangspunkt i skolebehovsplanens 
strukturalternativ 0b. 

8. Planlegging og nybygg av paviljong på Åsgård skole utredes før budsjettmøte 
neste år. I denne utredningen skal det vurderes om paviljong 2 og paviljong 3 skal 
flyttes til et annet område sentralt i Ås slik at det på sikt bygges en ny skole i 
området Moer/Sagalund. Området til Åsgård i dag frigis deretter til videre 
sentrumsutvikling. Kulturskolen beholdes i de to røde bygningene. 

9. Ved en eventuell flytting av Åsgård skole til området Moer/Sagalund utredes nye 
faste skolekretsgrenser mellom Rustad, Åsgård og Brønnerud. 

10. Konsekvensene for fremtidig vedlikeholdskostnader utredes. 
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Saroj Pal (SV) fremmet følgende forslag: 

Planlegging og nybygg av paviljong 2 på Åsgård skole utredes før budsjettmøte neste 
år. 

 

Votering: 
H‟s forslag ble nedstemt 6-3 (3H). 
Fellesforslagets pkt. 1 ble tiltrådt 6-3 (3H). 
Fellesforslagets pkt. 2 ble tiltrådt 6-3 (3H) ved alternativ votering mot innstillingens pkt. 1. 
„‟ pkt. 3 ble tiltrådt 6-3 (3H) ved alternativ votering mot innstillingens pkt. 2. 
„‟ pkt. 4 ble tiltrådt 6-3 (3H) ved alternativ votering mot innstillingens pkt. 3. 
„‟ pkt. 5 ble tiltrådt 6-3 (3H) ved alternativ votering mot innstillingens pkt. 4. 
„‟ pkt. 6 ble tiltrådt 6-3 (3H) ved alternativ votering mot innstillingens pkt. 5. 
„‟ pkt. 7 ble tiltrådt 5-4 (3H, 1Sp) ved alternativ votering mot innstillingens pkt. 6. 
Fellesforslagets pkt. 8 ble nedstemt 6-3 (2A, 1V) ved alternativ votering opp mot 

innstillingens pkt. 7.  
SV‟s forslag ble nedstemt 6-3 (2A, 1SV) ved alternativ votering opp mot innstillingens 
pkt. 7.  
Innstilingens pkt. 7 ble deretter tiltrådt. 

Det var ikke aktuelt å votere over innstillingens pkt. 8 og 9 da dette falt etter 
fellesforslagets pkt. 1 ble tiltrådt. 
Innstillingens pkt. 10 ble nedstemt 8-1 (1Sp). 
Fellesforslagets pkt. 10 ble tiltrådt 5-4 (3H, 1Sp). 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 12.04.2012:  
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 
 

Rådmannens innstilling 27.03.2012: 
1. Driften og skolekretsgrensene rundt Sjøskogen skole opprettholdes som i dag. 

 
2. Solberg skole totalrenoveres og bygges ut, med utgangspunkt i 

skolebehovsplanens strukturalternativ 0b. Planleggingen igangsettes umiddelbart. 
Skolekretsgrensene opprettholdes. 

 
3. Sambruk av arealene på Nordby skole og Nordbytun ungdomsskole utredes 

videre. Skolekretsgrensene for både Nordby og Nordbytun opprettholdes. 
 
4. Driften og skolekretsgrensene rundt Kroer skole opprettholdes som i dag. Det 

utredes lett rehabilitering av administrasjonsbygget. 
 
5. Driften og skolekretsgrensene rundt Ås ungdomsskole opprettholdes som i dag. 
 
6. Total renovering av aktivitetsbygget og nybygg av en klasserekke på Rustad skole 

utredes videre, med utgangspunkt i skolebehovsplanens strukturalternativ 0b. 
 
7. Lett rehabilitering av paviljong 2 og 3 og nybygg av gymsal på Åsgård skole, 

utredes videre. 
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8. Konsekvenser av å bygge om Brønnerud skole til annet offentlig formål utredes 

innen sommeren 2013. 
 
9. Konsekvenser for skolekretsgrensene mellom Brønnerud, Åsgård og Rustad 

skole, hvis Brønnerud skole omgjøres til annet offentlig formål, utredes innen 
sommeren 2013.  

 
10. Konsekvenser for skolekretsgrensene mellom Brønnerud, Åsgård og Rustad skole 

hvis skolestrukturen opprettholdes som i dag, utredes innen sommeren 2013.  
_____ 

 

 

 

Tidligere politisk behandling: 
Sak om høring av skolebehovsplanen ble behandlet i Hovedutvalget for oppvekst- og 
kultur den 19.01.2012 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret  
 

Vedlegg som følger saken trykt: Ingen.  

 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
- Høringssvar fra høringsinstansene 
- Referater fra folkemøtene 28.02.2012 og 06.03.2012 
- Saksprotokoll HOK 19.01.2012 
- Møtebok HOK 19.01.2012 
- Skolebehovsplanen  
- Rundskriv Udir-2-2012 
- Forskrift om skoletilhørighet i Ås kommune, av 11.02.2009 
 
Skolebehovsplanen er publisert her: http://www.as.kommune.no/skolebehovsplan.4986895-

125467.html. Trykt eksemplar kan fås ved henvendelse til politisk sekretariat. 

 

Utskrift av saken sendes til: 
Rådmannen 
Oppvekst- og kultursjef 
Alle skolene i Ås 
Alle skolenes FAU 
Alle skolenes SU 
Alle barnehagenes FAU 
Alle barnehagenes SU 
Kommunens velforeninger  

http://www.as.kommune.no/skolebehovsplan.4986895-125467.html
http://www.as.kommune.no/skolebehovsplan.4986895-125467.html
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SAKSUTREDNING 

 

1.0 Bakgrunn for utarbeidelse av skolebehovsplanen 

Norconsult fikk i juli 2011 i oppdrag av Ås kommune å utarbeide en skolebehovsplan 
på bakgrunn av vedtak i Kommuneplanen 2011-2023 og handlingsprogrammet for 
2011 – 2014. Planen tar for seg elevkapasitet og skolenes tekniske standard, både 
for barneskoler og ungdomsskoler i kommunen. Bakgrunnen for oppdraget er 
kommunens utfordring med etterslep av vedlikehold på skolebyggene og behovet for 
flere elevplasser.  

 

1.1 Behovet i Ås- skolen 
Flere av skolene i Ås kommune trenger renovering/ vedlikehold. Det er behov for at 
Ås kommune igangsetter en planlegging av utbedring på Kroer, Rustad, Åsgård og 
Solberg skole. Ås kommune ønsket derfor å trekke inn renoveringsbehov i 
bestillingen til Norconsult. 

Ås kommune har utarbeidet prognoser for perioden 2010 – 2026 som legger til grunn 
en gjennomsnittlig befolkningsvekst på 2 % pr. år. I slutten av perioden opererer 
skolebehovsplanen med at det i prognoseperioden vil det være 2850 elever i 
skolepliktig alder. Ås kommune har innhentet nye befolkningsprognoser etter at 
skolebehovsplanen ble utarbeidet. Det er en differanse på ca.70 færre barn i 
skolepliktig alder, mellom tallene i skolebehovsplanen og i de nye prognosene. 
Denne differansen er i Rustad skolekrets.  
 

 

Fig.1: s. 24 i skolebehovsplanen. 
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Fig. 2 er hentet fra befolkningsprognosene som er innhentet av Ås kommune. 

 
Differansen skyldes endring i boligprogrammet i kommuneplan 2011-2023. Etter at 
denne ble vedtatt i april 2011, har et boligområde ved Rustad (B10), planlagt utbygd 
mellom 2016-2025, blitt tatt ut av planen. Årsaken til dette er at Fylkesmannen hadde 
innsigelse til utbygging av området. I januar 2012 forelå en endelig avgjørelse fra 
Miljøverndepartementet om at det ikke kunne bygges her. Det var planlagt rundt 220 
boliger, og når disse ikke lenger er aktuelle, gav en oppdatert prognose en noe lavere 
befolkningsvekst. Men Rustad skole vil uansett ha behov for nye elevplasser innen få 
år.  

Befolkningsprognoser og elevtallsframskrivninger for kommunen totalt tilsier en 
elevtallsøkning som dagens skolestruktur vanskelig kan håndtere. Prognosene viser 
at behovet for nye elevplasser vil komme i inntaksområdet til Rustad og Solberg 
skole. Da ledig kapasitet ved én skole ikke automatisk kan benyttes av en annen 
skole, vil Ås kommune ha behov for nye elevplasser.  

Skolene i Ås kommune har meget ulik kapasitet. En skole vil i praksis være fullt 
utnyttet når 90-95% av kapasiteten benyttes. Elever fordeler seg ikke likt over alle 
årstrinn og en kan derfor i praksis ikke utnytte 100% av skolens arealer.  

Utnyttelsesprosenten ved skolene i dag spenner seg fra 66% til 115%.  

  
Fig.1: s. 32 i skolebehovsplanen. 

Store ulikhetene i kapasitet kan utfordre likeverdigheten i opplæringstilbudet som gis 
til elever i Ås kommune, selv om ikke skolebehovsplanen eller andre undersøkelser 
viser at så er tilfelle. 
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Ås kommune har mange skoler i forhold til befolkningstall. Enkle bedriftsøkonomiske 
termer tilsier at store enheter er billigere å drifte enn små enheter. Det kan dermed 
påstås at man generelt har et potensial for økonomiske stordriftsfordeler ved en 
sentralisering av skolestrukturen. Boligutbygging må skje i nærheten av 
trafikknutepunktene i Ås. Da er det i disse områdene kommunen må utvikle skolene 
og sørge for nok elevplasser. En sentralisering av skolene må derfor skje i nærheten 
av trafikknutepunktene i kommunen.  

 

1.2 Utarbeidelse av skolebehovsplanen  
Norconsult vant konkurransen om å utarbeide en skolebehovsplan. Kommunen 
ønsket et eksternt blikk på Ås- skolen. Norconsult AS har gjennomgått hver av 
skolene, vurdert kapasitet og mulige grep for å imøtekomme elevtallsveksten.  

Underveis i arbeidet har det vært avholdt møter mellom kommunen og Norconsult. 
Administrasjonen har også hatt rapporten til gjennomlesning og hatt mulighet til å 
komme med innspill og kommentarer til arbeidet. Fra administrasjonen har oppvekst- 
og kultursjef, fagkonsulent skole, teknisk sjef og eiendomssjef deltatt.  

Alle kommunens grunnskoler har fått anledning til å kommentere eventuelle faktiske 
feil i planen. Norconsult har tatt hensyn til rekorenes rettelser rundt areal av rom, 
tekniske detaljer og faktisk bruk av arealene, men vurderingene av skolenes totale 
elevkapasitet og framtidig bruk er gjort av Norconsult.  

 

1.3 Oppbygning av skolebehovsplanen 

Skolebehovsplanen beskriver først viktige funksjoner i skoleanlegg (kap. 2) før planen 
gjør en arealanalyse og kapasitetsberegning av hver enkelt skole (kap. 3). Planen tar 
deretter for seg elevtallsutviklingen for de enkelte skolene, samt gjeldende føringer 
for arbeidet med skolestrukturen i kommunen(kap. 5).  
I kapittel 7 presenteres det forslag for framtidig skolestruktur i Ås kommune. Her har 
Norconsult kommet fram til 3 alternativer for området Vinterbro/Nordby og 3 
alternativer for området Ås/Kroer. I tillegg presenteres det et 0- alternativ, som er en 
videreføring av eksisterende skolestruktur.  

I tillegg til de 3 vedleggene om skolenes inntaksområder, beskrivelser av skolene og 
arealbehov ved nybygg, er det lagt inn ett vedlegg 4. Det er en mulighetsstudie med 
illustrasjoner av Åsgård skole med fire klasserekker og av Rustad skole med fire og 
tre klasserekker. 

 

2.0 PLANENS ALTERNATIVER 

Planen presenterer flere alternativer for framtidig skolestruktur i Ås kommune. Det 
presenteres et 0-Alternativ som viderefører eksisterende strukur, mens nye 
alternativer deler kommunen i to områder; Vinterbro/Nordby og Ås/Kroer. Dagens 
ungdomsskolestruktur opprettholdes, mens det for barneskolene foreslås hhv. tre 
alternativ for Vinterbro/Nordby og fire alternativ for Ås/Kroer. For området Vinterbro/ 
Nordby.  
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2.1  0 alternativet 
I nullalternativet opprettholdes alle skolene i kommunen. Her peker planen på at det 
må forventes at utgifter til drift øker noe sammenlignet med i dag. Den relativt lave 
utnyttelse av skolekapasiteten, ved at enkelte av skoleanleggene ikke benyttes 
optimalt, medfører at kommunes utgifter pr. elev vil være høyere ved 0-Alternativet 
enn i de andre alternativene. Dette samtidig som rehabilitering, oppussing og nybygg 
gir økte kapitalkostnader. 

0-alternativene deles i 0A og 0B som gir alternativer for å møte behovet for 
renovering av eksisterende skolebygg, samt møte behovet for flere elevplasser ved 
Solberg og Rustad skole: 
 

2.1.1 Strukturalternativ 0A 

I dette alternativet er det gjort et grovt kostnadsoverslag over riving av Solberg skole 
og aktivitetsbygget på Rustad skole, lett rehabilitering av Åsgård skole og nybygg av 

Solberg skole, aktivitetsbygg + klasserekke på Rustad skole og nybygg av gymsal 
Åsgård skole.  

 
Fig. 4: s. 33 i skolebehovsplanen. 

 

2.1.2 Strukturalternativ 0B 

I dette alternativet er det gjort et grovt kostnadsoverslag over av lett rehabilitering av 
Åsgård skole og Nordbytun ungdomsskole, tung rehabilitering av Solberg skole og 
aktivitetsbygget på Rustad skole, tilbygg av klasserekke ved Solberg og Rustad skole 
og nybygg av gymsal ved Åsgård skole. 
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Fig. 5: s. 33 i skolebehovsplanen. 

Planen peker på at det i strukturalternativ 0 ikke er noen potensielle innsparinger ved 
driftskostnadene til skoleanleggene.  

 

2.2 OMRÅDET VINTERBRO/ NORDBY 
Nordbytun ungdomsskole videreføres som ungdomsskole for denne delen av 
kommunen. Skolen har tilstrekkelig areal til å ta imot elevtilveksten i 
prognoseperioden ved å utvides med en klasserekke. Skolebygget er ikke tilrettelagt 
for en ekstra klasserekke i dag. Det vil bli behov for rehabilitering/ utbygging av 
Nordbytun ungdomsskole for å møte elevtallsveksten. 

Før man vurderer utbygging av Nordbytun ungdomsskole bør muligheten for at 
Nordbytun ungdomsskole kan ta i bruk klasserom på Nordby skole utredes. Dette 
behandles nærmere i kapittel 5.3.2. 

Planen presenterer følgende strukturalternativer for området Vinterbro/ Nordby:  

 

2.2.1 Strukturalternativ VN-1 

I dette alternativet skisseres det én sentral barneskole i Vinterbro/Nordby området. 
Det totale behovet for elevplasser ved skolen vil i henhold til prognosene bli på 880 
elever, og det bør derfor dimensjoneres for en fem-parallellers barneskole med 980 
elevplasser. Av de tre skoleanleggene som i dag ligger i dette området, vurderes 
Sjøskogen som best egnet som framtidig skole i dette alternativet. Ved å samle 
barneskoleelevene ved Nordby skole, vil denne barneskole sammen med Nordbytun 
ungdomsskole bli to skoleanlegg med nær 1300 elever på samme tomt. Å lokalisere 
skolen på Solberg vil kreve mer nybygd areal enn om Sjøskogen utvides, og dermed 
også koste langt mer. 

 

2.2.2 Strukturalternativ VN-2A 

I alternativ VN-2A etableres det to barneskoler i området Vinterbro/Nordby. 
Sjøskogen og Nordby skoler videreføres. Elever ved Solberg skole fordeles til Nordby 
og Sjøskogen skoler, i all hovedsak til Sjøskogen. 
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2.2.3 Strukturalternativ VN-2A 

I alternativ VN-2A etableres det to barneskoler i området Vinterbro/Nordby. 
Sjøskogen og Nordby skoler videreføres, mens elever ved Solberg skole fordeles til 
Nordby og Sjøskogen skoler,i all hovedsak til Sjøskogen 

 

2.2.4 Strukturalternativ VN-2B 

I alternativ VN-2B etableres det to barneskoler i området Vinterbro/Nordby. 
Sjøskogen og Solberg skoler videreføres, mens Nordby skole avvikles. 
Konsekvensen av dette er at det blir nødvendig å bygge ut både Sjøskogen og 
Solberg skole. Planen antar at riving av eksisterende bygg ved Solberg skole, for så å 
bygge nytt skoleanlegg for to klasserekker, er det mest aktuelle. 

 

2.3 OMRÅDET ÅS/ KROER  

Dagens Ås ungdomsskole videreføres som ungdomsskole. Skolen har kapasitet til å 
imøtekomme den forventede elevtallsøkning i prognoseperioden. For barneskolene 
foreligger det tre ulike alternativer for framtidig struktur.  

Ingen av forslagene viderefører et av alternativene fra vedtatt Kommuneplan (2011 – 
2023) om å etablere en ny skole på Dyster-Eldor. En evt. ny skole på Dyster Eldor vil 
bli liten og bidra til å opprettholde en lite kostnadseffektiv skolestruktur.  

 

Planen presenterer følgende strukturalternativer for området Ås/ Kroer:  

 

2.3.1 Strukturalternativ ÅK-1 

Alternativet etablerer en stor, felles barneskole i den sørlige delen av kommunen. I 
følge prognosen må skoleanlegget dimensjoneres for ca. 1300 elevplasser. Til et 
skoleanlegg av denne størrelsen er det nødvendig med en stor skoletomt, og da 
utpeker skolene Åsgård og Rustad seg som naturlige alternativ. Ved en eventuell 
utbygging på Åsgård må en ta stilling til om en ønsker sammenhengende bygg med 
korte interne kommunikasjonsveier, eller om en vil opprettholde strukturen som nå 
med flere bygg. (se mer i planens kap. 1.1). 
 

Rustad skole har godt med tomteareal (22 mål).Det er mulig å bygge ut i forlengelsen 
av eksisterende bygg. Gjennom ombygging og tilbygg vil en ved Rustad skole kunne 
skape et kompakt skolebygg med gode interne kommunikasjonslinjer. Etablering av 
skole på Åsgård innebærer at Rustadtunet må flyttes, og dersom dette 
samlokaliseres med andre helsetjenester vil det kunne styrke tilbudet.  

 

2.3.2 Strukturalternativ ÅK-2 

Alternativet legger opp til å fortsette driften ved barneskolene Åsgård og Rustad. 
Elevene ved Brønnerud og Kroer overføres til hhv. Åsgård og Rustad. Ved hver av 
disse skolene vil det da bli et elevtall på ca. 620 elever. En av skolene må ha tre 
klasserekker og en skole må ha fire klasserekker. Dersom Åsgård skal ha fire 
klasserekker blir det nødvendig å forskyve inntaksområdet mot Rustad skole. 
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Brønnerud og Åsgård skole ligger ca. 2 kilometer fra hverandre. Det betyr at for 
mange av elevene ved Brønnerud skole vil en overføring til Åsgård skole ikke utløse 
krav om skoleskyss. En avvikling av Brønnerud skole vil omfatte innsparinger på 
brutto driftsutgifter på selve bygget med ca. 2 mill. per år (se mer i 
kostnadsoverslagene i planen). I tillegg kommer innsparing i forhold til 
administrasjon, renhold og pedagogisk personale.  
 

2.3.3 Strukturalternativ ÅK-3  

Alternativet innebærer å opprettholde dagens skoler Åsgård, Kroer og Rustad. 
Elevene ved Brønnerud overføres til Åsgård som da må utvides for å imøtekomme 
elevtallsøkningen. Rustad og Kroer rustes opp for å samsvare med kvalitetsnivået 
kommunen ønsker tilby, samtidig utvides Rustad for å møte behovet for framtidige 
elevplasser. Dette alternativet vil redusere behov for skyss av elever mellom hjem og 
skole i forhold til strukturalternativ ÅK-1. Når en velger å flytte elevene ved 
Brønnerud, mens en opprettholder Kroer, begrunnes det med at reisetiden mellom 
Kroer og naboskolen er lengre enn mellom Brønnerud og nærmeste skole. 
 

3.0 PLANENS ANBEFALING AV FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR 

Planen presenterer alternativene Ås/Kroer 2 (ÅK-2) og Vinterbro/Nordby 2b (VN-2b) 
som de beste alternativene. ÅK-2 og VN-2b anses som kostnadsmessig rasjonelle, 
uten å gi en urimelig lang skolevei for elever i kommunen. Alternativene ÅK-2 og VN-
2b vil medføre at Ås kommunes skolestruktur vil bestå av ungdomsskolene 
Nordbytun og Ås, og av barneskolene Åsgård, Rustad, Sjøskogen og Solberg. 

 

 

 

Fig. 6: s. 42 i skolebehovsplanen. 
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4.0 HØRING 

Den 19.01.2012 vedtok Hovedutvalget for oppvekst- og kultur innstillingen fra 
oppvekst- og kultursjefen og skolebehovsplanen ble sendt på høring med høringsfrist 
15.03.2012.  

 

Vedtak fra HOK 19.01.2012: 

Skolebehovsplanen sendes ut på høring i perioden 20.01.2012 til 15.03.2012 til følgende 
instanser: 

 Skolenes og barnehagenes foreldreutvalg (FAU) 

 Skolenes og barnehagenes samarbeidsutvalg (SU) 

 Kommunenes velforeninger 

 Ansattes organisasjoner 

 Skolenes rektorer 

Høringsinstansene bes spesielt uttale seg om følgende: 

1. Fordeler og ulemper, både faglig, læringsmessig og økonomisk, ved de seks skisserte 
alternativene samt 0-alternativet som er opprettholdelse av dagens struktur. 

2. Lag en prioriteringsliste av de 7 alternativene (prioritet 1 = beste alternativ) sett i lys av de 
utfordringene man vil møte både med hensyn til elevvekst og økonomi. Begrunn hvorfor 
prioritet 1 anses som det beste alternativet. 

3. De ansattes organisasjoner og rektorene bes spesialt også uttale seg om de ulike 
alternativene i forhold til mulighet for kompetanseheving, kvalitet på elevenes 
læringsmiljø og hvilke alternativ som best kan ivareta målet om Akershus kvalitativt beste 
skole. 

4. Finnes andre alternativer som bør vurderes, og som anses bedre enn de skisserte 
alternativene? Begrunn forslaget. 

5. Hvilke kriterier bør veie tyngst når fremtidig skolestruktur skal vurderes. Sett opp i 
prioritert rekkefølge. 

Hvilke andre verdier enn det rent skolemessige er det viktig å ta hensyn til i en prosess som 
denne gjennomgangen av fremtidig skolestruktur? 

 

Ås kommune har gjennomført digital høring. Instansene har hatt anledning til å legge 
inn sine høringsuttalelser på hjemmesiden til Ås kommune. Enkelte instanser har 
også levert uttalelsene pr. epost. Alle høringsuttalelser er registrert i sak/arkiv 12/59.  

 

Følgende høringsinstanser har levert uttalelse:  

- FAU ved Nordby skole 
- FAU og SU ved Brønnerud skole 
- SU ved Sjøskogen skole 
- FAU ved Åsgård skole 
- SU ved Åsgård skole 
- FAU og SU ved Solberg skole 
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- FAU og SU ved Kroer skole 
- SU ved Rustad skole 
- FAU ved Rustad skole 
- KFAU for barnehagene i Ås 
- SU ved Moerlia barnehage 
- FAU og SU ved Søråsteigen barnehage 
- FAU ved Løvstad naturbarnehage 
- SU ved Frydenhaug barnehage 
- SU ved Togrenda barnehage 
- FAU ved Solbergtunet barnehage 
- SU ved Rustadporten barnehage 
- Fagforbundet, sentralt i Ås kommune 
- Utdanningsforbundet sentralt i Ås kommune 

 
- Klubben ved Kroer skole (organiserte i Utdanningsforundet ved Kroer skole) 
- Klubben ved Åsgård skole 
- Klubben ved Brønnerud skole 
- Klubben ved Ås ungdomsskole 
- Vestbygda Vel 
- Kroer Vel 

 

Andre som har levert høringsuttalelse (som ikke er høringsinstanserinstanser):  

- Nordby skolekorps 
- 2 privatpersoner 
- Kommunalt råd for funksjonshemmede 

 

4.1 Folkemøter 

Som en del av høringen har Ås kommune avholdt to folkemøter. Det første møtet ble 
holdt tirsdag 28. februar på Sjøskogen skole og satte fokus på alternativene for 
Nordby/ Vinterbro. Det andre møtet ble avholdet tirsdag 6. mars i Kulturhuset og satte 
fokus på alternativene for Ås/ Kroer. På begge folkemøtene deltok ordfører Johan 
Alnes, rådmann Trine Christensen, oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, Siv 
Stavem fra Norconsult og representanter fra oppvekst- og kulturetaten.  

 

Møtene startet med innlegg fra rådmann og deretter fra Norconsult, etter at ordfører 
ønsket velkommen. Publikum ble deretter delt inn i grupper der de fikk anledning til å 
dele meninger og diskutere. Administrasjonen hadde utarbeidet ulike spørsmål det 
var ønskelig at gruppene tok for seg. Utgangspunktet for disse spørsmålene var 
spørsmål vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst- og kultur, da skolebehovsplanen ble 
sendt på høring.   

 

Følgende spørsmål ble stilt gruppene:  

- Hvordan kan dagens skolestruktur endres slik at man imøtekommer det økte 
elevtallet og behovet for å effektivisere driften og spare penger?  
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- Hvilke kriterier bør veie tyngst når fremtidig skolestruktur skal vurderes? Sett 
gjerne kriterier i prioritert rekkefølge.  

- Skolebehovsplanen presenterer 3 alternativer for Ås-Kroer/ Nordby-Vinterbro i 
tillegg til 0- alternativet (opprettholdelse av dagens struktur). Lag en 
prioriteringsliste av alternativene for Ås-Kroer/ Nordby-Vinterbro, der prioritet 1 
= beste alternativ. Hvorfor anses prioritet 1 som det beste alternativet?  

- Hvilke fordeler og ulemper (både faglig, læremessig og økonomisk) finnes ved 
de skisserte alternativene samt 0-alternativet?  

- Hvilke andre verdier enn det rent skolemessige er det viktig å ta hensyn til i 
gjennomgangen av fremtidig skolestruktur?  

- Finnes det andre alternativer som bør vurderes, og som anses bedre enn de 
skisserte alternativene i planen? Begrunn forslaget.  

Det var skolenes rektorer som var sekretærer for gruppene og som har skrevet 
referatene. Det ble også skrevet referater fra folkemøtene i sin helhet. Alle referatene 
ligger som vedlegg i saksmappen.  

 

Siste del av folkemøtene var en “åpen post” der publikum fikk anledning til å stille 
spørsmål og komme med tilbakemeldinger. 

 

På folkemøtet for Nordby/ Vinterbro var oppmøtet på ca. 80 pers. På møtet for Ås/ 
Kroer var oppmøtet ca. 120 pers.  

5.0 RÅDMANNENS VURDERING AV FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR  

 

5.1 Kort oppsummering av høringen 
Det har totalt kommet inn 25 høringsuttalelser fra høringsinstansene, samt 4 
uttalelser fra andre. I tillegg til de skriftlige uttalelsene kom det mange 
tilbakemeldinger fra befolkningen på folkemøtene. Totalt sett har befolkningen 
kommet med sprikende tilbakemeldinger om skolebehovsplanens alternativer.  

 

Som forventet har skolene som berøres i skolebehovsplanens anbefaling et uttalt 
ønske om at deres skole ikke skal nedlegges. For skolene Brønnerud og Kroer har 
velforeningene en sterk oppfatning av at en eventuell nedleggelse vil være 
ødeleggende for lokalsamfunnet. Kroer skole peker også på økte skyssutgifter for 
kommunen, dersom Kroer-elevene må overføres til andre skoler.   

 

Administrasjonen har også mottatt uttalelser der det pekes på at det ikke er 
økonomisk lønnsomt å drifte små enheter og at det i tillegg kan være sårbart faglig 
med små enheter. I disse uttalelsene trekkes skolebehovsplanens anbefaling, 
alternativene ÅK-2 fram og VN-2a eller VN-2b, frem som gode alternativer.  
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Det som kan påpekes som gjennomgående i høringene, er høringsinstansenes 
tilbakemelding om å endre skolekretsgrensene. Flere av høringsuttalelsene sier at en 
slik endring kan være med på å utjevne ulikhetene i kapasitet og møte kommunens 
utfordring med for få elevplasser.  

 

5.2 Udir-2-2012 Behandling av skolenedleggelser og skolekretsgrenser  

Utdanningsdirektoratet ga den 15.03.2012 ut et nytt rundskriv som omhandler hvilke 
saksbehandlingsregler som gjelder for endring av skolestruktur, som 
skolenedleggelser og endring av skolekretsgrenser. 

 

“Kommunale vedtak om endring av skolestrukturen, for eksempel om nedleggelse av 
en skole, er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det er ikke et vedtak som 
gjelder rettigheter eller plikter for en eller flere bestemte personer. Plassering av den 
enkelte elev ved en skole vil derimot være et enkeltvedtak” (Udir-2-2012).  
 

Et vedtak i kommunestyret om nedleggelse av en skole er altså ikke et enkeltvedtak 
med klageadgang.  

 

Vedtaket vil i midlertidig føre til en ny saksbehandling av skolekretsgrensene til de 
berørte elevene. Plassering av elever er et enkeltvedtak og vil altså gi hver elev 
klageadgang.  

 

"For kommuner som har gitt forskrifter om skolekretsgrenser må det i tillegg til vedtak 
om nedleggelse også skje en etterfølgende endring av forskriftene om 
skolekretsgrensene." (Udir-2-2012).  
 
Ås kommune har forskriftsfestet skolegrensene. Endring av skolekretsgrensene vil gi 
hver berørte elev klageadgang der fylkesmannen i Oslo og Akershus er klageorganet.  
 
Opplæringsloven § 8-1 første ledd fastslår det såkalte nærskoleprinsippet: 
“Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den 
skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole 
dei ulike områda i kommunen soknar til.”  
 
Det betyr at grunnskoleelever skal ha rett til å gå på den skolen som ligger nærmest 
eller den skolen i nærmiljøet som de sogner til. Elever som berøres av en 
nedleggelse bør derfor få anledning til å gå på den nærmeste skolen, etter at tidligere 
skole er nedlagt. 

 

5.3 Vurdering og anbefaling 

Ås kommune står foran økonomiske utfordringer. Skole er et av de største og dyreste 
områdene å drive i en vekstkommune. Som nevnt har flere av skolene behov for 
rehabilitering. For å få en god økonomisk drift av skolene er det nødvendig å tenke 
skolestørrelse. En barneskole med 1-2 klasserekker kan greie seg med 1 gymsal, 1 
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musikkrom, 1 skolekjøkken og 1 naturfagrom. Skoler med 3-4 klasserekker har behov 
for 2 gymsaler, 2 musikkrom og 2 natufagrom.   

 

Det finnes ingen påviste forskjeller i læringsmiljøet for elever som går på små eller 
store skoler. De største variasjonene finnes mellom trinnene innad på en skole, ikke 
mellom de forskjelllige skolene. Når det gjelder resultater på nasjonale prøver i Ås- 
skolen er det forskjeller mellom skolene, men gode resultater har ingen påvist 
sammenheng med liten eller stor skole.  

 

Administrasjonens gjennomgang av Ås-skolen, med utgangspunkt i 
skolebehovsplanen og tilbakemeldinger i høringen, har ført fram til andre alternativer 
enn det planen anbefaler (se mer om skolebehovsplanen anbefalinger på s. 8 og 9 i 
saksframlegget og s. 42 og 43 i skolebehovsplanen). Rådmannen innstiller på en 
kombinasjon av to alternativ, med egne vurderinger og med forutsetning om å utrede 
noen av punktene videre. Flere av skolene i Ås trenger rehabilitering samtidig som 
kommunen har behov for flere elevplasser. Rådmannens innstilling tar sikte på å 
møte disse behovene, uten å gjøre store endringer i skolestrukturen.  

 

Rådmannens innstilling: 

- Driften og skolekretsgrensene rundt Sjøskogen skole opprettholdes som i dag. 
- Solberg skole totalrenoveres og bygges ut, med utgangspunkt i 

skolebehovsplanens strukturalternativ 0b. Planleggingen igangsettes umiddelbart. 
Skolekretsgrensene opprettholdes. 

- Sambruk av arealene på Nordby skole og Nordbytun ungdomsskole utredes 
videre. Skolekretsgrensene for både Nordby og Nordbytun opprettholdes. 

- Driften og skolekretsgrensene rundt Kroer skole opprettholdes som i dag. Det 
utredes lett rehabilitering av administrasjonsbygget. 

- Totalrenovering av aktivitetsbygget og nybygg av en klasserekke på Rustad skole 
utredes videre, med utgangspunkt i skolebehovsplanens strukturalternativ 0b.  

- Lett rehabilitering av paviljong 2 og 3 og nybygg av gymsal på Åsgård skole, 
utredes videre. 

- Muligheten for å bygge om Brønnerud skole til annet offentlig formål utredes 
innen sommeren 2013.  

- Konsekvenser for skolekretsgrensene mellom Brønnerud, Åsgård og Rustad 
skole, hvis Brønnerud skole omgjøres til annet offentlig formål, utredes innen 
sommeren 2013.  

- Driften og skolekretsgrensene rundt Ås ungdomsskole opprettholdes som i dag. 
 

Rådmannens innstilling tar ugangspunkt i strukturalternativ 0b, se s. 5 og 6 i 
saksframlegget og s. 32 og 33 i skolebehovsplanen. Innstillingen tar også med 
momenter fra strukturalternativ ÅK-3, se s. 8 i saksframlegget og s. 40 og 41 i 
skolebehovsplanen. 
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Rådmannens begrunnelse for innstillingen: 

 

5.3.1 Ås/ Kroer 

For Kroer skole vil fyllingsgraden i følge prognosene holde seg under 70 % gjennom 
hele prognoseperioden. En nedleggelse av Kroer skole vil gi kommunen store 
skyssutgifter, i tillegg til at det kan gå ut over normen for akseptabel reisetid for noen 
av elevene.  
 
I Akershus defineres akseptabel reisetid for elever slik: 

 1. – 3. trinn 45 min. hver vei 

 4. – 6. trinn 60 min. hver vei 

 7. – 10. trinn 75 min. hver vei 

 Dersom du bruker mer enn 15 timer pr. uke i reise- og ventetid mellom hjem og skole 
kan eleven ha rett til å få et tilpasset transporttilbud. 

 

Rådmannen tar her utgangspunkt i strukturalternativ ÅK-3, med opprettholdelse av 
driften og skolekretsgrensene til Kroer skole. Rådmannen innstiller på at lett 
rehabilitering av administrasjonsbygget ved Kroer skole utredes videre. 

 

Noe som ikke er tatt med inn i skolebehovsplanen, er Ås kommunes behov flere 
barnehageplasser. Kommunen er i starten av en utredning rundt behovet for nye 
barnehager. Det vil i årene fram mot 2020 være behov for en økning på ca 160 
barnehageplasser ved 95% barnehagedekning. I dette tallet er det tatt med at en del  
foreldre begynner å jobbe når barna er 8-10 måneder og har behov for 
barnehageplass før barna er 1 år.  Ut fra prognosene er det behov for en økning på 
120 plass for barn i alderen 1 – 5 år ved samme dekningsgrad. Imidlertid vil det i 
barnehagebehovsplanen, som skal legges fram før sommeren, bli drøftet om man 
bør ha 100% barnehagedekning i aldersgruppen 1 - 5 år.  

 

Rådmannen har vurdert muligheten til å omgjøre Brønnerud skole til barnehage og 
opprettholde de laveste klassetrinnene på Brønnerud skole, men forkastet 
alternativet. Ved å ha kun de laveste trinnene, blir det et enda mindre fagmiljø på 
skolen. I tillegg kommer den største økningen av barn i Rustad skolekrets. Mange av 
foreldrene i denne skolekretsen vil dermed oppleve å få barnehageplass på 
Brønnerud noe som vil føre til mye kjøring fram og tilbake. 

 

Rådmannens innstiller på å utrede muligheten for å bygge om Brønnerud skole til 
annet offentlig formål. Festekontrakten med UMB må i den forbindelse gjennomgås 
for å se om festeformålet kan brukes til annet formål en det som er oppgitt i 
festekontrakten.  

 

For å frigjøre lokalene på Brønnerud til annet offentlig formål må elevene overføres til 
en annen skole. Åsgård skole vil være den nærmeste skolen for Brønnerud- elevene. 
Det kan også være at Nordby skole vil være den nærmeste skolen for enkelte av 
Brønnerud- elevene. Rådmannen innstiller derfor på å utrede konsekvenser for 
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skolekretsgrensene for Brønnerud, Åsgård og Rustad skole, hvis Brønnerud skole 
omgjøres til annet offentlig formål. Se mer om nærskoleprinsippet og 
skolekretsgrenser i kapittel 5.2. 

 

Elevtallet på Åsgård pr. 01.10.2011 var 318 elever. Fyllingsgraden beregnes til å 
være 68%. Den største elevtallsøkningen i Åsgård- kretsen vil etter prognosene 
komme i årene 2013 – 2020. Økningen er på ca. 80 elever, noe som gir et elevtall på 
ca. 400 i år 2020. Etter dette holdes elevtallet stabilt på ca. 390 elever. Skolen 
forventes å ha kapasitet til å ta i mot det prognostiserte elevtallet, så fremt paviljong 2 
og 3 rehabiliteres. 390 elever gir en fordeling på 2 klasserekker, med i underkant av 
28 elever i hver gruppe. 

 

Ved 100% fyllingsgrad vil det være plass til 588 elever på Åsgård skole. Det gjentas 
at en skole i praksis vil være fullt utnyttet når 90-95% av kapasiteten benyttes. 95% 
fyllingsgrad på Åsgård skole beregnes til ca. 530 elever. Kapasiteten på 530 elever er 
forutsatt at paviljong 2 og 3 rehabiliteres og at det bygges en ny gymsal. 530 elever 
gir en fordeling på 3 klasserekker, med ca. 25 elever i hver gruppe. 

 

Elevtallsutviklingen på Brønnerud skole viser at elevtallet vil øke fram mot en topp i 
2018 på 160 elever. 160 elever fordelt jevnt på 7. klassetrinn (160/7) gir et elevtall på 
ca. 23 elever pr. trinn. Fordelingen av elever på Brønnerud ser i dag slik ut: 

 

 
Fig. 7: Tall pr. 01.10.2011 

Tabellen viser altså at elever normalt sett ikke fordeler seg likt på årstrinn.  

 

Prognosene viser at elevtallet på Åsgård i 2020, iberegnet elevene som da overføres 
fra Brønnerud, blir på ca. 560 elever. Med elevene fra Brønnerud vil Åsgård skole da 
overskride fyllingsgraden på 95% (ca. 530 elever).  

 

Når Kroer skole opprettholdes, vil det ikke være lønnsomt for kommunen å bygge ut 
både Åsgård og Rustad skole for å romme 3-4 klasserekker. Med elevene fra 
Brønnerud skole vil Åsgård skole trenge arealer og gymsaler til 3 klasserekker.  

Rådmannen ser derfor for seg å endre skolekretsgrensene også for Åsgård skole og 
Rustad skole skole, slik at en del av Åsgård- elevene vil sogne til Rustad skole. 
Rådmannen ser for seg å bygge ut Rustad skole slik at den får 3-4 klasserekker.   
 

Når det gjelder Åsgård skole tar rådmannen utgangspunkt i strukturalternativ 0b, som 
skisserer lett rehabilitering av paviljong 2 og 3 og gymsal på Åsgård skole. Muligheten 
for at gymsalen på Brønnerud kan brukes av elevene på Åsgård må også utredes 
videre. Dersom dette lar seg gjøre, vil det ikke være nødvendig å bygge en gymsal til 
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på Åsgård. I utredningen videre bør man også se på muligheten for å bygge en 
flerbrukshall, slik det er beskrevet på s. 29 i skolebehovsplanen.  

 

Sør i kommunen er det i inntaksområdet til Rustad skole behovet for nye elevplasser 
er størst. Den reelle kapasiteten til skolen vil i følge prognosen være nådd allerede i 
år 2015. Dette er uavhengig av nye prognoser som er nevnt i kapittel 1.1. Rustad har 
i tillegg behov for renovering, da spesielt av skolens aktivitetsbygg. Rådmannen 
ønsker å ta utgangspunkt i strukturalternativ 0b, som skisserer tung rehabilitering av 
aktivitetsbygget og tilbygg av en klasserekke. Da inntillingen ønsker å flytte 
skolegrensene og overføre noen av elevene fra Åsgård skole til Rustad skole, må 
Rustad bygges ut til å romme 3 – 4 klasserekker.  

 

Skolebehovsplanen peker på at det i strukturalternativ 0 ikke er noen potensielle 
innsparinger ved driftskostnadene til skoleanleggene. Ved å omgjøre byggene på 
Brønnerud til kontorer, mener rådmannen at dette vil gi besparelser.  
 

Tidsfristen for videre utredninger foreslås innen sommeren 2013.  

5.3.2 Nordby/ Vinterbro 
Nord i kommunen vil fyllingsgraden i følge prognosene, ved både Nordby skole og 
Sjøskogen skole, holde seg under 75 % gjennom hele prognoseperioden. Nordbytun 
ungdomsskole vil ha god kapasitet i første halvdel av prognoseperioden, men står 
foran en bratt elevvekst mot slutten av perioden.  Fyllingsgraden nærmer seg 95 % i 
2019, for deretter å overstige 100 % i slutten av perioden. Rådmannen ser for seg å 
møte behovet for flere elevplasser på Nordbytun ungdomsskole ved å utrede 
sambruk av arealer og lærere ved Nordby og Nordbytun. Ett alternativ er for 
eksempel at 10. trinn bruker noen av rommene til Nordby barneskole. En slik 
sambruk av arealer og lærere blir også nevnt i høringsuttalelsen til Nordby FAU.   

For Nordby/ Vinterbro er det i inntaksområdet til Solberg skole behovet for 
elevplasser er sterkest. Skolen har i dag en del dårlige tekniske løsninger, og det må 
vurderes yttligere om det vil lønne seg å rehabilitere skolen eller bygge en helt ny 
skole. I begge tilfeller må skolen utvides. Rådmannen anser strukturalternativ 0b som 
det beste utgangspunktet for oppgradering av Solberg skole, med tung rehabilitering 
og tilbygg av en klasserekke. Ved tilbygg av en klasserekke vil det ikke være behov 
for å endre skolekretsgrensene. Rådmannens innstilling om renovering og utbygging 
av skolebehovsplanen forutsetter en planleggingsprosess med nye analyser og 
utregninger. Dette bør iverksettes umiddelbart.  

 

6.0 VIDERE POLITISK BEHANDLING AV SKOLEBEHOVSPLANEN 

Saksframlegg om skolebehovsplan vil etter planen bli lagt fram for: 
Administrasjonsutvalget 09.05.2012 
Formannskapet 09.05.2012 
Kommunestyret 23.05.2012 

 

Kan vedtaket påklages? 

Nei 
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ÅS KULTURHUS - AKTIVITET OG ORGANISERING 

 
Gå til saksliste  <<Forrige sak  >>Neste sak 
 
Saksbehandler:  Alexander Krohg Plur Arkivnr: 202 D12  Saksnr.:  11/3036 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Formannskapet 54/11 28.09.2011 
Formannskapet 61/11 09.11.2011 
Kommunestyret 61/11 23.11.2011 
Formannskapet 28/12 09.05.2012 

 

Administrasjonsutvalgets behandling og innstilling legges frem i møtet. 
_____ 

 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Det etableres et 3-årig utviklingsprosjekt der kommunen drifter Ås kulturhus.  
2. Det foretas en evaluering ved prosjektperiodens slutt for å vurdere hvorvidt driften 

av kulturhuset skal legges ut på anbud. 
3. Det opprettes  

 en 100% prosjektstilling som prosjektleder og driftsansvarlig kino for 3 år, og  

 en 100% fast stilling som teknisk personale.  
Kostnadene dekkes innenfor de 2,5 millioner som er avsatt til drift av kulturhuset. 

 
Rådmannen i Ås, 04.05.2012 
 
 
Trine Christensen 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Administrasjonsutvalg 09.05.2012 
Formannskap 09.05.2012 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 10.05.2012 som orienteringssak  
Kommunestyre 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Notat fra kulturrådgiver Nils Gunnerud datert 18.04.2012, jf. 12/453-10. 
2. Arrangementsoversikt for 2012, datert 04.05.2012 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:  
Tidligere behandlinger 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Oppvekst- og kultursjef  
Organisasjons- og personalsjef 
Ledergruppen forøvrig 
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SAKSUTREDNING: 

 

Sammendrag 
Det hadde ikke kommet inn noe tilbud på drift av kultur- og kinodriften i Ås kulturhus 
da anbudsfristen gikk ut 16. april. Det foreslås derfor å etablere et treårig prosjekt der 
virksomheten bygges opp med kommunal drift, og med utgangspunkt i kulturlivets 
behov og publikums ønsker. På slutten av 3-årsperioden evalueres prosjektet, og det 
besluttes om driften skal legges ut på anbud, eller driftes av kommunen på 
permanent basis. Kommunen har siden januar vært i gang med enkelte 
kulturarrangementer, men for å øke driften, få i gang kinodrift må stillinger lyses ut. 
Driften vil foregå i tett samarbeid med driftsansvarlig for kjøkken og kulturlivet i Ås.  
 
I disse dager foregår det en oppgradering av det scenetekniske anlegget i 
kinoteateret, og nytt kinoanlegg installeres. 
 
Det er avsatt kr 2,5 millioner til drift av kulturtilbudet i vestibylen og kinoteateret. Disse 
midlene foreslås brukt til å dekke basiskostnader i huset i tråd med 
anbudsgrunnlaget, ansettelse av til sammen 200% stillinger til prosjekt-/driftsleder og 
teknisk personale (lyd og lys). Resterende beløp på da 400.000 utgjør driftsmidler til 
blant annet markedsføring, annonsering og vedlikehold av utstyr. 

 

Bakgrunn for saken 
Det er gjennomført en grundig anbudsprosess vedrørende drift av kulturtilbudet i Ås 
kinoteater inkludert vestibylen og uteområde, samt drift av Ås kino. Det kom ikke inn 
noen anbud innen fristens utløp 16. april.  
 
Hovedårsakene til at kommunen ikke la inn anbud var: 
Virksomheten i kinoteateret har vært minimal de senere årene, og sceniske tilbud 
som musikk, teater og dans har det bare unntaksvis vært tilbud om de siste 12 årene. 
Det er vanskelig å anslå hvor stort publikumsgrunnlaget er for ulike tilbud, ettersom 
dette må bygges opp over tid. Den usikkerheten om muligheten til å oppnå de 
forventede driftsinntektene var for stor for kommunen i oppbyggingsfasen av tilbudet. 

 

Status og videreføring 
Kinoteateret, vestibylen og tilhørende lokaler er gjenstand for en betydelig 
oppgradering, og et topp moderne kinoanlegg installeres om kort tid. Disse tiltakene 
gir helt nye muligheter for kulturhuset når det gjelder sceneteknikk og kinotilbud. Det 
har vært vist et stort engasjement for en reetablering av Ås kulturhus som et kulturelt 
senter og samlingssted for Ås‟ befolkning og en prioritert budsjettmessig satsning. 
 
Det er viktig at denne viljen og entusiasmen tas vare på gjennom god organisering av 
tilbud i kulturhuset. Dette bør ta utgangspunkt i den lokale fritidskulturen og lokale 
profesjonelle artister samt tilby forestillinger og konserter “utenfra”. Det må bygges 
opp et kinotilbud tilpasset behov og ønsker i de ulike brukergruppene, og det bør 
etableres et godt kulturelt og miljøskapende konsept for kulturaktiviteter kombinert 
med servering i vestibylen. Kantine og kafétilbud kan være en naturlig del av dette. 
 
Med rom for gradvis oppbygging av tilbudet vil man ha den beste muligheten for å 
lykkes både med hensyn til å utvikle et tilbud som relaterer seg til befolkningens 
ønsker og tradisjoner, og bygge opp en økonomisk bærekraftig virksomhet.  
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Innhold og omfang av kulturtilbudet i kulturhuset 
 
Vestibylen 
Her vil det legges til rette for at lokalene skal kunne egne seg for ulike formål: 

1. Servering 
I samarbeid med driver av kjøkkenvirksomheten i 2. etasje vil det kunne gis 
følgende serveringstilbud: 

a. Kafé-/restauranttilbud inkludert uteservering 
b. Kantinefunksjon for kommunens ansatte 
c. Servering etter oppdrag i forbindelse med ulike arrangementer 
d. Kiosk for kino og andre arrangementer  

2. Kulturaktiviteter 
Vestibylen egner seg for mindre kulturarrangementer som intimkonserter, 
forestillinger, foredrag, bokpresentasjoner etc. I samarbeid med driver av 
kjøkken, lokalt kulturliv, biblioteket, kulturskolen etc. vil det arrangeres: 

a. Faste arrangementer som jazzkafé, kammermusikkserie, forfatterbesøk, 
internasjonal kulturkafé m.m 

b. Enkeltstående arrangementer som inngår i kulturhusets kulturtilbud. Her 
vil det bli en kombinasjon av lokal profesjonell- og fritidskultur, og andre 
artister/aktører 

3. Utleie 
Vestibylen kan leies ut både i forbindelse med utleie i kinoteateret, eller til 
frittstående arrangementer når det ikke er arrangementer i kinoteateret. 
 

Det tas sikte på at det i tillegg til serveringsvirksomhet skal bygges opp en årlig 
aktivitet på minst 50 arrangementer. 
 
Kinoteateret 
Hovedarenaen i kulturhuset er kinoteateret som i dag har 380 seter og en stor god 
scene. Fra å ha vært en av landets beste arenaer for kino og kulturproduksjon fra 
1970 har arenaen de siste tiårene forfalt og blitt utdatert mht teknisk utstyr og andre 
rammeforutsetninger for kulturproduksjon. Salen er nå under oppgradering til et 
akseptabelt minimumsnivå når det gjelder sceneteknikk, og til et utstyrsmessig 
toppnivå når det gjelder kinoanlegg. Når det gjelder andre viktige forhold som blant 
annet utskifting av publikumsstoler, nytt scenegulv og forbedring av akustiske forhold 
er det behov for ytterligere investeringsmidler. Etter anbudsprosessen for drift av 
kulturtilbudet i Ås kulturhus, peker den eksterne fagkonsulenten på at det er behov 
for betydelige oppgraderinger som går ut over det investeringsbudsjettet som i dag er 
satt av til kinoteateret.  
 
Det er viktig at Ås kinoteater blir en god arena for den lokale og regionale kulturen. 
Virksomheten i kinoteateret vil hovedsakelig kunne deles inn i følgende kategorier: 

1. Scenisk kulturproduksjon 
a. Konserter 

 
b. Forestillinger 

Teater 
Dans 
Musikaler/revy 
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Kulturhusadministrasjonen vil gradvis bygge opp et bredt kulturtilbud i 
kinoteateret i takt med publikums ønsker og behov (se vedlagt oversikt over 
avtalte og planlagte aktiviteter). I første driftsår kan det anslås et antall på ca 
40 arrangementer. Ambisjonen er å kunne nå et antall på minst 100 per år 
etter tre år. 

 
2. Kino 

a. Vanlig variert kinotilbud (minst 50 visninger per år) 
b. Skolekino 
c. Filmklubb 

 

3. Foredrag/undervisning 
a. Kurs 
b. Foredrag 
c. Undervisningsarena for UMB, skoler etc 

4. Øvingsarena 
a. Kulturskolen 
b. Nytt valgfag i ungdomsskolen (“Produksjon for sal og scene”) 
c. Videregående skole 
d. Fritidskulturlivet 
e. Profesjonelt kulturliv 

 

Helhetlig kulturtilbud 
Driften av kino, kulturtilbud og undervisning i vestibylen og kinoteateret koordineres 
med bruken av lokaler i kulturhusets 2. etasje, underetasje og bibliotek. Likeledes 
koordineres driften av kulturhuset med arrangementer på de andre kulturarenaene 
Ås. I første rekke gjelder dette Festsalen i kulturskolen og scenen i ungdomshuset 
Midtgard. Det vil bli utarbeidet en oversikt over arrangementer i hele kommunen. 
 

I Ås sentrum finnes følgende kommunale lokaler som kan brukes til kultur: 
a. Kinoteateret – Store arrangementer og kino 
b. Vestibylen – Mindre arrangementer m/ servering, kafé 
c. Store sal – Medium arrangementer evt m/ servering 
d. Lille sal + lille salong – Små arrangementer evt m/ servering 
e. Biblioteket – Mindre arrangementer evt i kombinasjon med andre lokaler 
f. Underetasjen (“Seniorsenteret”) – Mindre arrangementer (mulighet for 

egenservering) 
g. Festsalen, kulturskolen – Mindre/medium arrangementer (beste lokale for 

akustisk musikk) 
h. Midtgard – en bra “Scene 2” for mindre/medium arrangementer 

 
I tillegg kan utescenen benyttes til store arrangementer som egner seg der. 
 
 

Opptrappingsplan/målsetning 
Det er flere ukjente faktorer med hensyn til hvor mange arrangementer Ås‟ kulturliv vil 
arrangere, og hvor mange som vil leie seg inn utenfra. Opptrappingsplanen bygger 
på en målsetning ut fra planlagte arrangementer, utvist interesse og erfaringer fra 
andre sammenliknbare kulturhus. 



  F-sak 28/12 

33 

 

 

 1. driftsår  2. driftsår 3. driftsår 

Vestibylen 50 60 70 

Kino 50 70 100 

Kulturarrangementer/utleie 
kinoteateret 

40 70 100 

Kulturarrangementer/utleie 
andre lokaler 

20 40 50 

 

Organisering og bemanning 
Driften av kultur-, møte- og selskapsvirksomheten i kulturhuset må koordineres i 
samarbeid med kjøkkenansvarlig, og de andre virksomhetene i huset som biblioteket 
og seniorsenteret. I tillegg må det koordineres med kulturskolen, ungdomshuset og 
Aud Max vedrørende bruken deres lokaler. Det er også viktig at kulturtilbud 
planlegges og gjennomføres i samarbeid med det lokale kulturlivet. Ås kulturforum 
blir en viktig aktør inn i dette. 
 
I dag har kulturhuset følgende bemanning: 

1) Kulturhuskoordinator, 100% stilling – Oppgaver: Koordinering av virksomheten 
i husene, daglig driftsansvar, programmering av kulturtilbudet, hjemmeside, 
markedsføring 

2) Kulturhusassistent, 50% stilling – Oppgaver: Booking, tilrettelegging og 
gjennomføring av utleie, 17. mai og julegrantenning 

 
For å ivareta nye driftsoppgaver er det behov for følgende stillinger: 

1) Prosjektleder utviklingsprosjektet, 100% stilling – Oppgaver: Prosjektledelse, 
søknader om tilskudd til kulturarrangementer og kulturhusmidler til 
videreutvikling av kulturhuset, ansvarlig for kinodriften. 

2) Teknisk personale 100% stilling – Oppgaver: Lyd, lys og kinomaskiner.  
 
For å få kulturhuset (kinoteateret) opp på et godt nivå er det av stor betydning å få til 
ekstern finansiering så å finne og søke på diverse kultur- og prosjektmidler vil være 
en viktig oppgave. 
 
Teknisk personale på til sammen 100% er et absolutt minimum av hva som trengs. 
Ved full drift etter tre år må det påregnes dobbelt så mye: En full stilling på lyd, og en 
full stilling på lys (Ref andre kulturhus). 

 

Økonomi 
Med utgangspunkt i det utlyste anbudsgrunnlaget for drift av de 
lokalene/virksomhetene som kommunen ikke drifter i dag, foreslås det følgende 
disponering av 2,5 millioner til drift per år: 
Ca kr 900.000 til lys, varme, renhold, vedlikehold og andre basiskostnader 
Ca kr 1.200.000 til lønnskostnader for utviklingsarbeid/drift og teknisk personale. 
Ca kr 400.000 i driftsmidler ellers, inkludert blant annet markedsføring/annonsering 
og vedlikehold av utstyr. 
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Konklusjon 
Utredningen av driften av kulturhuset har pågått i lang tid, og det er investert i å 
oppgradere de mest nødvendige forholdene som har hindret en fullverdig bruk av 
lokalene i over ti år. Kulturlivet i Ås venter på å kunne ta kulturhuset i bruk. 
På bakgrunn av dette, og det faktum at kommunen har en forpliktelse på å ha minst 
50 kinovisninger i 2012, er det viktig å komme i gang med driften i lokalene så raskt 
som mulig. Ved å etablere et treårig utviklingsprosjekt med kommunal drift vil 
virksomheten kunne bygges opp til et nivå som kan gjøre det lettere å vurdere om 
man vil legge driften ut på anbud eller fortsette med kommunal drift 
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LÆRLINGEINNTAK I ÅS KOMMUNE 

 
Gå til saksliste  <<Forrige sak  >>Neste sak 
 
Saksbehandler:  Wenche Vedhugnes Arkivnr: 417 A56  Saksnr.:  12/187 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Administrasjonsutvalget 9/12 09.05.2012 
Formannskapet 29/12 09.05.2012 
Kommunestyret /  

 
 

Administrasjonsutvalgets behandling og innstilling 09.05.2012 legges frem i 

møtet. 
_____ 

 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. 2 nye lærlingeplasser i 2-årig læreløp iverksettes fra høst 2012. Lærlingbudsjettet, 

ansvar 1505, tilføres kr 80.000 i 2012 ved overføring fra tilleggsbevilgnings-
kontoen. Kostnadene for de kommende år innarbeides i neste års i HP/budsjett. 
 

2. Antall lærlingeplasser avgjøres i forbindelse med årlig HP/budsjett-behandling i 
kommunestyret og er styrende for inntaket. 
 
Forutsetning for økning av antallet er avhengig av enhetenes mulighet til å stille 
læreplasser til disposisjon og dekke fagkravene i læreløpet.  
 

3. Lærlinger prioriteres ut fra kvalifikasjoner. Der lærelingekandidater står 
kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes kandidater bosatt i Ås kommune. 

 
Rådmannen i Ås, 25.04.2012 
 
 
 
Trine Christensen 
 
 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
Formannskapets vedtak i F-sak 192/95 
 

Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
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Vedlegg som følger saken trykt: Ingen 
 

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

Utskrift av saken sendes til: 
Økonomiavdelingen 
Organisasjons- og personalavdelingen 
 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Saken er initiert politisk. Bakgrunn for dagens lærlingeordning er at Ås kommune 
startet med lærlingeinntak var Reform ‟94.  
 
Litt historikk fra 1996 og frem til i dag: 
- Rammeverk for fylkeskommunens ansvar for fagopplæring kommunesektoren 
- Kommunenes Sentralforbund stilte seg i 1996 positiv til at kommunesektoren bidrar  

med 5.000 læreplasser pr. år, og stipulerte Akershus andel til ca. 500 læreplasser, 
og Ås kommunes andel til ca. 16 læreplasser pr. år. 

- Ås kommunes økonomiplan for 1996-1999.  Ås kommunes budsjett for 1996, jfr. 
kommunestyrets vedtak.  

- Formannskapet vedtok i F-sak 192/95 blant annet følgende:  
«Omfanget av inntak vil være avhengig av rammene for årsbudsjettene 
og etatenes muligheter for å stille lærlingeplasser.» 

 
Ås kommune hadde intensjon om å ta inn 16 lærlinger hvert år fra ordningen startet i 
1996 i h.h.t reform 94 og budsjett vedtak f. sak 192/95.  Kvalifiserte søkere fra Ås 
kommune prioriteres, forutsatt at de kommer inn under basistilskudd l. Det viste seg i 
årene etter 1996 at det ble færre forespørsler til læreplasser enn det som var 
forventet i utgangspunktet. Budsjettrammer og mulige kvalifiserte kandidater har vært 
årsaken til inntaksantallet.  
 
Basistilskudd l: Fylkeskommunen/Fagopplæringen avklarer om søkere kommer inn under basistilskudd 
I/ungdomsrett. 
 

Oversikt over inntak pr år i perioden 1996 - 2011 
 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

12(16) 10(12) 4(5) 5(5) 5(5) 3(4) 5(3) 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) 4(3) 5(4) 5(4) 4(4)

 
Tallene i parentes er budsjettert. 
Budsjett og inntakstallene varierer som følge av at det enkelte år har vært lærlinger på andre andre 
ordninger enn de som tilhører basistilskudd I.Enkelte år har det også har vært lærlinger dekket via 
NAV-midler, samt at det har det vært lærlingekontrakter som har opphørt underveis. I tillegg til tallene 
for 2010 og 2011 har det vært en lærling dekket via NAV. Dette er årsaken til variasjonene. 
Søkermassene har også vært varierende. 
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Ås kommune – godkjent lærebedrift: 
Ås kommune er f.t. godkjent som lærebedrift i følgende fag: 
- barne- og ungdomsarbeiderfaget 
- helsefagarbeider 
- IKT- driftsfag 
- dataelektroniker  
 
For nye fag utover ovennevnte må Ås kommune søke om godkjenning fra 
fylkeskommunen v/avd for videregående opplæring. Aktuelle fag der kommunen også 
kan tilby læreplasser i år er innen IKT, samt at det kan være mulighet for å søke/gå 
godkjenning innen kontorfaget. 
 

Status høst 2012: 
Budsjettrammen er inntak på 4 nye lærlinger. I år har det vært større og bedre 
søkertilgang til læreplasser i Ås. Det er gitt lærlingetilbud til 2 barne- og 
ungdomsarbeider og 2+2 helsefagarbeidere. Bakgrunnen for at helse- og 
sosialetaten tilbyr ytterligere 2 læreplass i helsefaget (som er utover den godkjente 
sentrale budsjettrammen), er kvalifiserte lærlinger og det kommende 
rekrutteringsbehovet for faglærte knyttet til samhandlingsreformen.  
 

Kostnad pr lærling 

Basistilskudd I for 2012 er på 109 234 kroner per lærling i et toårig læreløp for ett år 
med fulltidsopplæring. 
 
Dette blir kostnaden for kommunen for 1 lærling over 24 mnd med basistilskudd I 
(utgangspunkt i årslønn 286.200): 
 
Høst 2012 (aug-des)  kr   29.197 
Vår 2013 (jan-juni)   kr   24.646 
Høst 2013 (juli-des)  kr   57.301 
Vår 2014 (jan-juli)   kr 101.733 
 
I tillegg kommer  
- kostnader til turnustillegg, kvelds-/helgetillegg etc. 
 
Økning av 2 nye lærlinger fra høsten 2012 medfører ca kr 80.000 i kostnad. Dette er 
inkl. turnustillegg, kvelds-/helgetillegg etc. 
 

Forutsetninger 

1) Det er lagt til grunn en årslønn på 286.200 for 24 mnd 
2) Det er beregnet lønnsutgifter for 11 mnd og feriepenger i juni 
3) Basistilskudd 1 
 
I tillegg kommer  
- kostnader til veileder (størrelsen avgjøres av forhandlingsutvalget og dekkes over 
sentral budsjett) 
- kostnadene som legges ned i administrasjon/koordinering, fagansvarlige etc.  
I tillegg kostnader til oppfølging utover dette kan forekomme som dekkes av den 
enkelte enhet. 
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Vurdering av saken:  
Rådmann viser til at det i 2012 er igangsatt en sentral “lærling-dugnad” der målet er 
flere læreplasser både i privat og offentlig sektor. Både fylkeskommunen, KS og 
sentrale parter støtter satsingen. Målet sentralt er fortsatt en lærling per tusen 
innbyggere.  
 
Ås kommune vil i årene som kommer trenge mange dyktige fagarbeidere og lærlinge-
ordningen er en måte å sikre rekruttering til kommunens tjenester. Som følge av dette 
bør fremtidige lærekandidater prioriteres ut fra kvalifikasjoner. Der kandidatene står 
kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes kandidater bosatt i Ås kommune. 
 
En økning av inntaket vil imidlertid bety økte kostnader både ifht lærlingelønnen, men 
også kostnader knyttet til veiledning, faglederansvar, administrasjon/koordinering. 
Forutsetning for økning av antallet er også avhengig av enhetenes mulighet til å stille 
læreplasser og dekke fagkravene i læreløpet.  
 
Rådmannen anbefaler i denne omgangen at inntaket økes med 2 nye lærlinger fra 
høsten 2012, og at evt. ytterligere økning av antall lærlinger fastsettes i rammene for 
årsbudsjettene. Inntaket forutsetter også enhetenes muligheter for å stille 
læreplasser. 
 

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Kostnader knyttet til nye læreplasser må innarbeides i årsbudsjettene. For 2012 må 
lærlingebudsjettet, ansvar 1505, økes med kr 80.000 tilsvarende kostnader for antall 
nye lærlinger som tas inn. Dersom det ikke finnes løsning for budsjettdekning for to 
ekstra plasser i 2013, vil en redusere inntaket det året for å ivareta de som kommer 
inn i høst. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
2 nye lærlingeplasser iverksettes fra høst 2012. Lærlingebudsjettet økes med  
kr 80.000. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
2 nye lærlingeplasser iverksettes fra høst 2012. 
 
Antall lærlingeplasser avgjøres for øvrig i forbindelse med årlig HP/budsjett-
behandling i kommunestyret. Forutsetning for økning av antallet er også avhengig av 
enhetenes mulighet til å stille læreplasser, dekke fagkravene i læreløpet og få 
godkjenning fra fylkeskommunes avd for videregående opplæring. 
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GNR 22 BNR 1 - RIDEHALL PÅ NORDRE TROSTERUD 

 
Gå til saksliste  <<Forrige sak  >>Neste sak 
 
Saksbehandler:  Inger Torild Hågensen Arkivnr: GB 22/1 Saksnr.:  11/1890 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Formannskapet 30/12 09.05.2012 

 

 

Forslag til vedtak: 
Kommuneplanutvalget pålegger i henhold til plan- og bygningslovens § 12-1 at det 
det utarbeides reguleringsplan for eiendommen gnr 22 bnr 1, Trosterud gård, før 
søknad om bygging av stall/ridesenter på eiendommen behandles. 
 
 
Rådmannen i Ås, 24.04.2012 
 
 
Trine Christensen    
Rådmann 
 
 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommuneplanutvalget 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Kommuneplanutvalget 09.05.2012 
 

Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Søknad om omdisponering av jordbruksareal med situasjonskart 
2. E-post fra Landbrukssjefen i Follo 
3. Brev fra Ås kommune av 11.08.2011 
4. Møtereferat fra møte i Planforum den 21.11.2011 
5. Søknad med redegjørelse for oppføring av stall/ridehall 

 

Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Alle dokumentene i saken 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Re Arkitekter AS, Postboks 40, 3164 REVETAL 
Sveinung Johannes og Kjersti Jensen, Smebølveien 15, 1430 ÅS 
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SAKSUTREDNING: 

 

Fakta i saken: 
Området omfattes av kommuneplan for Ås 2011-2023, hvor det er avsatt til LNF-
område. På eiendommen er det i dag en enebolig, et våningshus, en bygning for 
husdyr og diverse småbygninger. Eiendommen er på ca. 71 000 m

2
. I dag utnyttes 

gårdens jordbruksareal til produksjon av gras til hester. Det meste av gårdens 
grasproduksjon selges. Eierne startet med utedrift for hester i 2006, og har i dag 38 
hester. Gården tilbyr rideundervisning for barn, ungdom og voksne, handikappridning 
og mer. Gården har et nært samarbeid med barnevernet vedrørende vanskeligstilte 
barn og ungdom. 
 
Ås kommune mottok 02.05.2011 søknad om omdisponering av 30 daa jordbruksareal 
til nytt stall/ridesenter på gnr 22 bnr 1, Smebølveien 15, fra Sveinung Johannes og 
Kjersti Jensen. Se vedlegg 1.  
 
Saken ble forlagt Landbrukskontoret i Follo. Det foreligger e-post fra Landbrukssjefen 
av 9.08.2011, hvor han henviser til Fylkesmannens landbruksavdeling, som mener at 
dette tiltaket er en plansak etter plan- og bygningsloven. Se vedlegg 2.  
 
Bygningsmyndighetene skrev den den 11.08.2011 brev til tiltakshavere og ba om at 
det ble utarbeidet en reguleringsplan for området. Se vedlegg 3.  
 
Saken ble tatt opp i Planforum den 21.11.2011. Planforum mener at saken skal 
legges fram for Kommuneplanutvalget og at det bør innstilles på avslag, subsidiært 
på at det stilles krav om utarbeidelse av reguleringsplan. Se vedlegg 4.  
 
Den 15.03.2012 mottar Ås kommune søknad om rammetillatelse for stall/ridehall fra 
Re Arkitektur AS på vegne av Sveinung Johannes og Kjersti Jensen. Det nye 
anlegget skal i tillegg til utedrift tilby en isolert ridehall og plass til 32 nye hester og 
nye utendørs paddocker. Se vedlegg 5.  
 
I redegjørelsen til søknaden påstås det at krav om utarbeidelse av reguleringsplan er 
feilvurdert. Søker mener at tiltaket kommer inn under begrepet “Plan- og 
bygningsloven og Landbruk Pluss”. Det vil si at det i LNF-områder er tillatt med 
bygge- og anleggsvirksomhet som har direkte tilknytning til stedbunden næring eller 
annen næringsvirksomhet basert på utnyttelse av gardens eget ressursgrunnlag. 
Hestesenter og rideanlegg som inngår i landbruksbegrepet er anlegg for oppstalling 
av hest, mindre rideanlegg, inkl. utleie/utlån, hvis anlegget er tilpasset brukets 
størrelse og drift. Hestesenter og rideanlegg som ikke inngår i landbruksbegrepet er 
større hestesenter, ridehall og rideanlegg. 
 
Søker har redegjort for trafikale konsekvenser utifra dagens bruk. De konkluderer 
med at økningen vil bli minimal. Søker skriver at det enkelt er tilgang til offentlig 
kommunikasjon, og at mange brukere kommer til gården på sykkel. 
 

Vurdering av saken: 
Det er innhentet uttalelse fra Fylkesmannens landbruksavdeling og Planforum som 
begge mener at tiltaket ikke inngår i landbruksbegrepet og ikke kan omfattes av tiltak 
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omtalt i veilederen “plan- og bygningsloven og Landbruk Pluss” men er å betrakte 
som et rent næringsformål. Tiltaket anses å være for stort for eiendommen.  
Når det gjelder selve søknaden er den noe mangelfull, men det er ikke innhentet 
resterende dokumentasjon i påvente av utfallet av behandling i Kommuneplan-
utvalget, hvor avslag eller krav om utarbeidelse av reguleringsplan kan bli resultatet.  
I henhold til plan og- og bygningslovens § 12-1 kreves det utarbeidelse av 
reguleringsplan før gjennomføring av større bygg- og anleggstiltak og andre tiltak som 
kan få vesentlig virkninger for miljø og samfunn. 
 
Rådmannen viser til saksutredning og vurdering og foreslår at det utarbeides 
reguleringsplan for området, før byggesaken behandles.  



ÅS KOMMUNE 
Formannskapet  F-sak 31/12 
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F-sak 31/12 

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 31/12 09.05.2012 
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 02.05.2012. 
 
Ordfører i Ås, 02.05.2012 
 
Johan Alnes 

_____ 
 
 
 

Formannskapets behandling 11.04.2012: 
Sakene19-24/12 ble behandlet under ett. Oppdatert oversikt over tilbakemeldinger og 
nye forslag ble delt ut, jf. vedlegg 3 e). Ordfører fikk fullmakt til å foreta endringer og 
tilføye forslag. Behandlingen fortsetter 09.05.2012. 
 
Det ble ikke votert. 
 

Formannskapets vedtak 11.04.2012: 
Behandlingen fortsetter 09.05.2012. 

_____ 
 

 

Ordførers innstilling 27.03.2012: 
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. 

_____ 
 
 

Tidligere politisk behandling: Ingen 
 

Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret 
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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: (Vedlegg 2 er trykt i F-sak 19/12) 
1. Forslag datert 02.05.2012 
2. Brev av 20.02.2012 fra Borgarting lagmannsrett.  

 

Vedlegg som følger saken trykt separat: (Sendt begge utvalg 28.4.2012)  
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 (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.  

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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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. 
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Vedlegg 1 Kvinner 
Datert 02.05.2012 

Lagmannsretten 
 Etternavn Fornavn Født Yrke/utdannelse Merknad  

1.  Gray Linda Merete Skarnes 1974 Sosionom  

2.  Hansen Aud Magnhild 1955 Adjunkt, sosialped.  

3.  Hjørnegård Sigrid 1965 Cand.agric.  

4.  Holten Bjørg 1955 Gullsmed  

5.  Hvoslef-Eide Anne-K (Trine) 1956 Sivilagronom  

6.  Kvarme Elen Marie Grøneng 1953 Hjelpepleier  

7.  Langseter Karianne 1976 Jurist *flytter til Ski 2013 

8.  Mushtaq Rubina 1966 Sosionom  

9.  Nystrøm Marianne Norløff 1968 Adjunkt  

10.  Reisæter Magnhild 1946 Adjunkt  

11.  Schou Jeanette 1979 Førskolelærer  

12.  Telneset Stine Hanne 1963 Cand.polit.  

13.  Thoresen Guro 1974 Sikkerhetsrådgiver  

14.  Vedhugnes Wenche 1961 Org. og pers.sjef  

15.  Øien Reidun 1946 Lærer  

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       

29.       

30.       

31.       

32.       

33.       

34.       

35.       

36.       

 

* De som flytter innen sognet overføres til ny kommunes fortegnelse. 
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Vedlegg 1 Menn 
Datert 02.05.2012 

Lagmannsretten 
 Etternavn Fornavn Født Yrke/utdannelse Merknad  

1.  Berge Jan 1953 Typograf/designer  

2.  Brynildsen Kjell Ivar 1962 Historiker  

3.  Ekanger Ivar 1954 Forstkand./landskapsark.  

4.  Ekhaugen Stein Gunnar 1947 Diplomøkonom  

5.  Heggdal Per Øyvind 1971 Cand.scient økologi/biologi  

6.  Herrmann Ronny 1974 Etatsutdanning BI/bilmekaniker  

7.  Jørgensen  Thor Arne 1963 Bedriftsøkonom/elektroingeniør  

8.  Rovik Åge Emanuel 1986 Jordskiftekandidat/master eiendom  

9.  Skutlaberg Arve 1957 Dr.scient.  

10.  Søberg  Jan Erik 1961 Maskinarb./driftsøkonom/tekn.tegner  

11.  Thirud Kjell 1945 Forvalteragronom  

12.  Vedeld Pål Olav 1957 PHD økonomi  

13.  Øien Freddy Arild 1946 Bankfunksjonær  

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       

29.       

30.       

31.       

32.       

33.       

34.       

35.       

36.       
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F-sak 32/12 

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 32/12 09.05.2012 
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 
02.05.2012. 
 
Ordfører i Ås, 02.05.2012 
 
 
Johan Alnes 

_____ 

 

 

Formannskapets behandling 11.04.2012: 
Sakene19-24/12 ble behandlet under ett. Oppdatert oversikt over tilbakemeldinger og 
nye forslag ble delt ut, jf. vedlegg 3 e). Ordfører fikk fullmakt til å foreta endringer og 
tilføye forslag. Behandlingen fortsetter 09.05.2012. 
 
Det ble ikke votert. 
 

Formannskapets vedtak 11.04.2012: 
Behandlingen fortsetter 09.05.2012. 

_____ 

 

Ordførers innstilling 27.03.2012: 
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. 

_____ 

 

 

Tidligere politisk behandling: Ingen 
 

Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret 
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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: (Vedlegg 2 ble trykt i F-sak 20/12) 
1. Forslag datert 02.05.2012 
2. Brev av 09.03.2012 fra Follo tingrett. 

 

Vedlegg som følger saken trykt separat: (Sendt begge utvalg 28.4.2012)  
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 (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.  

 

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/
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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. 
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 Vedlegg 1 Kvinner 
   Datert 02.05.2012 

Tingretten 
 Etternavn Fornavn Født Yrke/utdannelse Merknad  

1.  Adamiak Aimée Lind 1974 Statsviter  

2.  Arends Ruth Elisabeth F. 1952 Cand ed, Universitet i Oslo  

3.  Arends Carmen Gricelda F. 1948 Sivilagronom og Gestaltterapeut  

4.  Dagsvold Tone Holm  1966 Regnskapsfører  

5.  Dikkanen Yvonne Ekas 1956 Bioingeniør  

6.  Eriksen Signe Guri 1943 Saksbehandler fagopplæring  

7.  Gran Hanne Marit 1959 Dr. Scient  

8.  Hauger Katrine Legg 1974 Jurist  

9.  Holm Anne Berit  1947 Renhold  

10.  Holmen Agnes-Marie 1946 Sykepleier m. tillegg, pedagogikk  

11.  Johansen Tone Merete 1963 Reiselivutdannet  

12.  Jønvik Bente Haukalid 1953 Hjelpepleier  

13.  Jørstad  Stine 1975 Høgskole, IT og regnskap  

14.  Kirkeby Ragna 1969 Cand.agric/Landbruksøkonom  

15.  Langaard Mette Kari 1963 Førskolelærer  

16.  Lavik Ragnhild Berg 1944 Regnskapssekretær  

17.  Løkhaug Greta Elin 1962 Landskapsarkitekt  

18.  Mathisen May-Sølvi 1952 Handelsskole  

19.  Munthe Kari Margrethe 1946 Informasjonsleder  

20.  Nakken Jorunn 1960 Cand.agric.  

21.  Nordsveen Laila Pettersen 1967    

22.  Ruud Inga 1945 Økonomisekretær  

23.  Sandvik Hildegunn 1980 Adjunkt  

24.  Siegel Marianne  1974 Sykepl./grunnfag historie og statsvit.  

25.  Torgersen Kristin Hegvik 1949 Bankakademi/handelskole  

26.  Torp Hanne 1963 Bachelor sykepleier  

27.  Utvik Åshild Kolderup 1969 Geodataingeniør  

28.  Vestby Else Jorunn  1946 Psykiatrisk hjelpepleier  

29.  Værdal Aud-Helén 1949 Diplomøkonom  

30.  Westland Inger-Lise 1969 Konsulent  

31.  Wolff Annette 1966 Intensivsykepleier  

32.       

33.       

34.       

35.       

36.       

37.       

38.       

39.       

40.       

41.       

42.       

43.       

44.       

45.       

46.       

47.       

48.       

49.       
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  Vedlegg 1 Menn 
Datert 02.05.2012 

Tingretten 
 Etternavn Fornavn Født Yrke/utdannelse Merknad  

1.  Alm Carl Birger 1952 Lege  

2.  Bergvik Arne Haldor 1943 Mekaniker  

3.  Bjørneby Nikolai 1943 Skogtekniker/gårdbruker  

4.  Dale Øystein 1958 Avdelingsdirektør  

5.  Daler Vetle 1970 Cand.mag./kommunikajonskons  

6.  Edvardsen Espen Brox 1974 Student BI  

7.  Eldorhagen Einar 1973 Mekaniker/salgsing.  

8.  Guttormsen Dag 1943 Cand.real  

9.  Haarberg Kristian 1952 Offiser  

10.  Hammeraas Bonsak 1946 Landbruksfag/FoU-virksomhet   

11.  Holmqvist  Jan Fredrik 1953 Lektor  

12.  Hågensen Arne  1951 Fagkonsulent kultur  

13.  Johansen Jon Erling 1973 Yrkesbefal (Sjøkrigsskole/HR)  

14.  Larsen Olav Bernhard 1946 Spesialpedagog  

15.  Lilleby  Odd Ivar 1948    

16.  Lundbland Stein Erik 1962 IT tekniker  

17.  Mackenzie Alexander Grant 1976 Diplommarkedsfører  

18.  Nilsrud Trygve 1958  Sjåfør  

19.  Nordhagen Eirik 1959 Cand.Agric (skog)  

20.  Rognli Erling  1981 Student  

21.  Rønningen  Odd 1946 Sivilagronom  

22.  Røysland Kristian Juel 1973 Cand.mag. natur/helse/miljøvern  

23.  Seeser-Hoff Helge Ragnvald 1971 Vernepleier  

24.  Sjølli Jan Henry 1944 Kontormedarbeider, logistikk  

25.  Skarsbak Pål Einar 1964 Cand.polit.  

26.  Skinnes Helge 1949 Dr.Scient.  

27.  Strindin Robert 1970 IT-utdannet, avd.leder/rådgiver  

28.  Sæveraas Ivar Magne 1945 Cand.agric(forst.kand)  

29.  Thorsteinsen Jan Roger 1978 Yrkessjåfør  

30.  Ur Morten 1972 Bilmekaniker/Privatøk. m. jus  

31.  Wilberg  Ivar Edvard 1959 Elektroingeniør  

32.  Willumsen Kåre Jakob 1953 Cand.Scient/Dr.Scient  

33.  Winnem Ole Herman 1954 Cand.meg  

34.       

35.       

36.       

37.       

38.       

39.       

40.       

41.       

42.       

43.       

44.       

45.       

46.       

47.       

48.       

49.       
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F-sak 33/12 

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 33/12 09.05.2012 
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 
02.05.2012. 
 
Ordfører i Ås, 02.05.2012 
 
 
Johan Alnes 

_____ 
 

 

Formannskapets behandling 11.04.2012: 
Sakene19-24/12 ble behandlet under ett. Oppdatert oversikt over tilbakemeldinger og 
nye forslag ble delt ut, jf. vedlegg 3 e). Ordfører fikk fullmakt til å foreta endringer og 
tilføye forslag. Behandlingen fortsetter 09.05.2012. 
 
Det ble ikke votert. 

_____ 
 

 

Formannskapets vedtak 11.04.2012: 
Behandlingen fortsetter 09.05.2012. 

_____ 

 

 

Ordførers innstilling 27.03.2012: 
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. 

_____ 

 

Tidligere politisk behandling: Ingen 
 

Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret 
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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: (Vedlegg 2 ble trykt i F-sak 21/12) 
1. Forslag datert 02.05.2012 
2. Brev av 05.01.2012 fra Akershus og Oslo jordskifterett. 

 

Vedlegg som følger saken trykt separat: (Sendt begge utvalg 28.4.2012) 
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 (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.  

 

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
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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/all/tl-19780609-045-0.html#21
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 Vedlegg 1  
   Datert 02.05.2012 

Akershus og Oslo jordskifterett 
 Etternavn Fornavn Født Yrke/utdannelse Merknad  

1.  Alkan Anne Gro 1944 Teknisk skole/handel  

2.  Arends Carmen Fuentes 1948 Siv.agronom  

3.  Belbo Siv Merethe Gederaas 1974 Sivilagronom  

4.  Hjelmtveit Ramou Jammeh 1955 Cand.Agric.  

5.  Sneis Ann-Karin 1959 Vernepleier/gårdbruker  

6.  Sæther Bjørg Reidun Hoel 1949 Regnskapsfører  

7.  Sæveraas Ivar Magne 1945 Cand.agric(forst.kand)  

8.  Thirud Kjell 1945 Forvalteragronom/gårdbruker  

9.  Vangen Odd 1946 Prof.dr.agric.  

 

 

NB! Det skal kun velges 8. 
En kan flyttes til skjønnsutvalg og evt. lagmannsrett/tingrett. 
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F-sak 34/12 

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 34/12 09.05.2012 
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. Kjell Ivar Brynildsen 1. Pål Vedeld 

2. Leif-Peder Holt 2. Beathe Lille 

3. Rubina Mushtaq 3. Marit Fjermedal 
 

2. Som formann velges:  Kjell Ivar Brynildsen 
 
Ordfører i Ås, 02.05.2012 
 
Johan Alnes 

_____ 
 

Formannskapets behandling 11.04.2012: 
Sakene19-24/12 ble behandlet under ett. Oppdatert oversikt over tilbakemeldinger og 
nye forslag ble delt ut, jf. vedlegg 3 e). Ordfører fikk fullmakt til å foreta endringer og 
tilføye forslag. Behandlingen fortsetter 09.05.2012. 
 

Det ble ikke votert. 
 

Formannskapets vedtak 11.04.2012: 
Behandlingen fortsetter 09.05.2012. 

_____ 
 

Ordførers innstilling 27.03.2012: 
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:  _____________________________ 

_____ 
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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: (Vedlegg 2 ble trykt i F-sak 22/12) 
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. 
 

 

Vedlegg som følger saken trykt separat: (Sendt begge utvalg 28.4.2012) 
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. 
 

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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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.  
 
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. Pål Vedeld 

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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F-sak 35/12 

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 35/12 09.05.2012 
Kommunestyret /  

 
 

Ordførers innstilling 27.03.2012: 
Som medlemmer av Utvalg av faste møtefullmektiger ved forliksrådet velges: 

 Dag Guttormsen 

  

  
 
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, 02.05.2012 
 
 
Johan Alnes 

_____ 
 
 

Formannskapets behandling 11.04.2012: 
Sakene19-24/12 ble behandlet under ett. Oppdatert oversikt over tilbakemeldinger og 
nye forslag ble delt ut, jf. vedlegg 3 e). Ordfører fikk fullmakt til å foreta endringer og 
tilføye forslag. Behandlingen fortsetter 09.05.2012. 
 
Det ble ikke votert. 

 _____ 
 

 

Formannskapets vedtak 11.04.2012: 
Behandlingen fortsetter 09.05.2012. 

_____ 
 

 

Ordførers innstilling 27.03.2012: 
Som medlemmer av Utvalg av faste møtefullmektiger ved forliksrådet velges: 
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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. 

_____ 
 

 

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: (Vedlegg1 ble trykt i F-sak 23/12) 
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: (Sendt begge utvalg 28.4.2012) 
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 

 

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. 
 

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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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 
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F-sak 36/12 

FORSLAG PÅ KANDIDATER TIL SKJØNNSUTVALG FOR AKERSHUS 

PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016 
 
Gå til saksliste  <<Forrige sak  >> Nye forslag   
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Arkivnr: X42 &15 Saksnr.:  12/732 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Formannskapet 24/12 11.04.2012 
Formannskapet 36/12 09.05.2012 
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 Født Yrke/stilling/særskilt kyndig i Merknad 

1. Andresen, Thorleif 1937 Byggmester  

2. Hjelmtveit, Ramou Jammeh 1955 Sivilagronom  

3. Langaard, Truls 1963 Statsaut. eiendomsmegler  

4. Nakken, Jorunn 1960 Sivilagronom  

5. Rellsve, Truls 1955 Murermester/takstmann  

6. Steinsholt, Håvard 1957 Jordskiftekandidat  

7. Sæther, Bjørg Reidun Hoel 1949 Bonde/regnskapssjef  

8.     

9.     

10.     

 
 
Ordfører i Ås, 02.05.2012 
 
 
Johan Alnes 
 
 

Formannskapets behandling 11.04.2012: 
Sakene19-24/12 ble behandlet under ett. Oppdatert oversikt over tilbakemeldinger og 
nye forslag ble delt ut, jf. vedlegg 3 e). Ordfører fikk fullmakt til å foreta endringer og 
tilføye forslag. Behandlingen fortsetter 09.05.2012. 
 
Det ble ikke votert. 
 

Formannskapets vedtak 11.04.2012: 
Behandlingen fortsetter 09.05.2012. 

_____ 
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Ordførers innstilling 27.03.2012: 
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.    

 
_____ 

 

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 

 

Vedlegg som følger saken trykt: (Vedleggene1-2 ble trykt i F-sak 24/12) 
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: (Sendt begge utvalg 28.4.2012)  
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 
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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.  

 

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. 

 

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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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 til F-sakene 31-36/12 - KVINNER 
Gå til saksliste <<Forrige sak  >>Forslag menn 
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Vedlegg til F-sakene 31-36/12 - MENN 

Gå til saksliste <<Forslag kvinner   
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