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Hovedmålsetting for Kinnsåsen og etablering av 
venneforeningen; "Kinnsåsens venner".  
 
Saksbehandler: Grethe Johnsen Saksnr.: 22/03776-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet            

Kommunestyret             

 

 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

 
1. Det politisk oppnevnt utvalget for Kinnsåsen gis i oppdrag å etablere en 

venneforening: «Kinnsåsens venner». Utvalget bes følge opp arbeidet med 
vedtekter og stiftelsesmøte. Venneforeningens samarbeid med kommunen 
formaliseres gjennom en avtale som godkjennes av Kommunen.  

 
2. Kinnsåsens venner skal være en selvstendig forening med eget 

organisasjonsnummer og egne vedtekter som godkjennes av kommunen. 
Foreningen registreres i frivillighetsregisteret. Både enkeltpersoner og 

frivillige lag/foreninger kan være medlemmer. Det skal blant medlemmene 
i venneforeningen velges et styre bestående av åtte medlemmer. 
 

3. Kinnsåsens venner skal, i samarbeid med Ås kommune, drifte Kinnsåsen i 
tråd med stedets hovedmålsetning; Kinnsåsen skal være en åpen og 

tilgjengelig arena for folk i alle generasjoner.  
 

4. Det skal opprettes et samarbeidsutvalg for Kinnsåsen etter 

Breivollmodellen. Samarbeidsutvalg skal bestå av inntil fire representanter 

fra styret i Kinnsåsens venner, to politikere og tre fra 

kommuneadministrasjonen. Venneforeningen velger sine representanter. 

Kommunens politiske representanter velges av kommunestyret. 

Kommunedirektøren delegeres myndighet til å utpeke sine representanter.  

 

Utvalgets mandat er som følger: 

- Sikre at Kinnsåsen brukes og driftes i tråd med hovedmålsetningen for 

stedet 

- Sikre godt samarbeid mellom kommunen og Kinnsåsens venner  

- Årlig gjennomgang av økonomi og budsjett  

 
5. Det skal innen 01.07.23 fremmes en politisk sak hvor det legges frem hva 

som er nødvendig istandsetting av Kinnsåsen og hva dette vil koste.  

 
6. Det skal innen 01.02.25 fremmes en politisk sak: Kinnsåsen evaluering av 

bruk, drift og utvikling.   
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Ås, 09.11.2022 

 
Tom Arne Tørfoss Anette Bjerke  
Kommunedirektør Virksomhetsleder Teknikk 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret  

 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 29.11.2022 

Kommunestyret 14.12.2022 
 

Vedlegg:  
Kommunestyresak 22/22 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Anette Bjerke  

Grethe Johnsen   
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
I kommunestyresak 22/22 ble det vedtatt å nedsette et politisk oppnevnt utvalg 
for å utrede alternativer for fremtidig drift og utvikling av Kinnsåsen og 

opprettholde søknaden om statlig sikring av stedet.  
 

Kinnsåsen er nå sikret som statlig sikret friluftsområde.  
 
Utvalget har kommet frem til at det så raskt som mulig bør etableres en 

vennforening for Kinnsåsen. Intensjonen er at Venneforeningen skal samskape 
med Ås kommune. Stedet skal drives i tråd med hovedmålsetningen for stedet;   

«Kinnsåsen skal være en åpen og tilgjengelig arena for folk i alle generasjoner». 
Samarbeidet med kommunen formaliseres gjennom en avtale som godkjennes 

av et samarbeidsutvalg som opprettes for Kinnsåsen.  
 
Utvalget foreslår videre at det innen 01.07.23 skal fremmes en politisk sak hvor 

det legges frem hva som er nødvendig istandsetting av eiendommen og hva 
dette vil koste, og at det innen 01.02.25 fremmes en politisk sak; Kinnsåsen 

evaluering av bruk, drift og utvikling.   
   
 

Fakta i saken: 
Kommunestyret behandlet 23.03.22 sak 22/22; Kinnsåsen – Avklaring av 

driftsform og søknad om statlig sikring. I saksdokumentene til sak 22/22 finnes 
fyldig beskrivelse av eiendommen og hensikten med statlig sikring. 
 

Følgende vedtak ble fattet i sak 22/22:  
 

1. For å utrede alternativer for fremtidig drift og utvikling av gnr. 40, bnr. 13, 

Kinnsåsen, nedsettes et utvalg bestående av seks politikere. Til utvalget 

velges følgende politikere:  

a. Emilie Åm (Ap) b. Kjetil Barfelt (FrP) c. Gisle Bjørneby (Sp) d. Kristine 

Lien Skog (SV) e. Zara Berg (H) Ås kommune Vår ref.: 21/02719 Side 2 
av 2 f. Morten Anker (R) Som leder oppnevnes: Emilie Åm 
Kommunedirektøren er sekretær. Formannskapet anmoder utvalget om å 

involvere frivilligheten i idéfasen, og se på muligheten for å involvere 
frivillige ressurser også i gjennomføringsfasen av prosjektet.  

2. Utvalget skal legge frem sin innstilling for kommunestyret senest 

30.09.2022.  

3. Søknaden om statlig sikring av eiendommen opprettholdes.  

4. Det utredes hva det vil det koste å sette i stand eiendommen. 

 

Kommunens søknad om statlig sikring av Kinnsåsen er nå innvilget. Dette betyr 
at hele kjøpesummen blir tilbakebetalt til kommunen fra Miljødirektoratet, kr 
5.126 342,-.  

Utvalget har hittil avholdt fire møter, derav ett på Kinnsåsen hvor 
Fylkeskommunens arkeolog Anne Herstad deltok.  

 
Utvalget har avholdt ett medvirkningsmøte på Kinnsåsen med god deltagelse fra 

lag, foreninger og interesserte enkeltpersoner.  
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Utvalget har diskutert følgende punkter: 

 
 

 Ås kommunes målsettinger for Kinnsåsen 

Hovedformålet med kommunens kjøp av stedet er sammenfallende med 

hovedmålsetningen for statlig sikrede friluftsområder: å ivareta allmennhetens 
tilgang til området. 

Utvalget foreslår, på grunnlag av dette, diskusjoner internt i utvalget og 
resultatene fra medvirkningsarbeidet, følgende hovedmålsetning for Kinnsåsen:  
 

«Kinnsåsen skal være en åpen og tilgjengelig arena for folk i alle generasjoner».  
 

Gjennom besøk på Kinnsåsen og turer ved Årungen, ønsker kommunen å gi 
befolkningen gode natur- og nærfriluftslivsopplevelser. Kunnskap om stedes 
lokalhistorie og naturmangfold skal formidles via egnede informasjonskanaler. 

 
 

 Bruk av stedet i fremtiden 

Gjennom diskusjoner i utvalget og medvirkningsprosessen anbefales følgende 
hovedlinjer for bruk av stedet:  
 

- Kinnsåsen skal være en tilgjengelig arena for et mangfold av frivillige lag 

og foreninger, barnehage- og skolegrupper, studenter og private grupper.  

- Kinnsåsen skal tilrettelegges som et utendørs turmål med benker, bord for 

rasting og annen aktuell tilrettelegging. All tilrettelegging skal skje på en 

naturvennlig måte. Det skal snarest mulig lages en forvaltningsplan for 

Kinnsåsen hvor aktuell tilrettelegging beskrives.  

- Kinnsåsen skal by på åpen dagservering på søndager så langt det er 

forenlig med annen virksomhet.  

- Kinnsåsen skal være en attraktiv aktivitetsarena for skoler, barnehager og 

andre hvor det er tilrettelagt for undervisning og egenorganiserte 

aktiviteter basert på natur- og kulturkvalitetene i området.  

- Kinnsåsen skal være et sted flest mulig går eller sykler til.  

 
 

 Hensiktsmessig driftsformer  

Ås kommune har vært i dialog med DNT Oslo om drift av Kinnsåsen. DNT Oslo 
har pr. i dag ikke kapasitet til å overta drift for flere steder/hytter.  

 
Kommunen er i gang med en prosess for å skaffe nye drivere til Stuene, se 
kommunestyresak 38/22. Følgende vedtak ble fattet i den saken: 

 
«Det utlyses en tilbudsinnbydelse for lag/foreninger hvor de som ønsker å 

leie eiendommen kommer med en beskrivelse av hvordan de vil benytte 
eiendommen. Laget/foreningen med det beste konseptet får leie 
eiendommen til kostpris etter avtale. Det forutsettes at de som kommer 

med et konsept hvor Stuene er åpen for allmennheten» 
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Prosessen med å finne drivere til Stuene er i gang. Det har det vist seg å være 

svært vanskelig å finne en organisasjon som har kapasitet og kompetanse til å 
påta seg et slikt driftsansvar. Dette til tross for at Stuene er i svært god 
bygningsmessig stand, langt bedre enn Kinnsåsen.  

 
På bakgrunn av dette ønsker utvalget å finne en annen løsning for Kinnsåsen, en 

løsning som innebærer å involvere flere i driften av Kinnsåsen. Under 
medvirkningsmøtet var flere lag og foreninger i Ås representert, og det kom 
innspill om å etablere en venneforening.  En slik venneforening, med 

representanter fra flere lag, foreninger og enkeltpersoner/ildsjeler, gjøre at 
mange vil få eierskap og tilhørighet til Kinnsåsen. Dette vil bidra til en aktiv og 

mangfoldig bruk av stedet.  
 

Gjennom diskusjoner i utvalget anbefales følgende hovedlinjer for drift av stedet:  
 

- Kinnsåsen skal være et sted hvor det legges vekt på hensiktsmessige og 

bærekraftige løsninger for drift og vedlikehold. Kommunens enhet for 

eiendom og kommunalteknikk skal samarbeide med Venneforeningen. 

- Alle bygningene må driftes og vedlikeholdes slik at de er i god stand. 

Kommunens eiendomsavdeling skal alltid ha et overordnet ansvar for 

bygningsmassen uavhengig av driftsform. Tunområdene og 

naturområdene rundt bygningene skal skjøttes i tråd med 

forvaltningsplanen. 

 

 
 Utredning av hva det vil det koste å sette i stand eiendommen 

Enhet for eiendom har startet arbeidet med å utrede hva det vil koste å sette i 
stand bygningene. Arbeidet er ikke sluttført. Pr i dag vet vi at brannsikring er 

nødvendig for at 2. etg kan brukes til overnatting. Kostnaden til dette er 
beregnet til minimum kr. 300.000. Dette tiltaket er det vanskelig å få eksterne 
midler til. Kostnad til sikring av tak, bygg og nødvendig infrastruktur må utredes 

nærmere. Bygging av et universelt utformet toalett sees på som et nødvendig 
tiltak. Dette tiltaket kan det søkes om eksterne prosjektmidler til.  

 
 
Vurdering: 

I føringene for statlig sikrede friluftsområder legges det stor vekt på at områdene 
skal være allment tilgjengelige. Vi mener dette ivaretas på en god måte gjennom 

hovedmålsettingen for Kinnsåsen.  
 
I ny kommuneplan for Ås legges det stor vekt på samskaping, noe som betyr at 

kommunen skal invitere lag og foreninger til likeverdige samarbeidende 
partnerskap.  

 
Det foreslås derfor at det etableres en venneforening for Kinnsåsen; Kinnsåsens 

Venner, med et stort styre bestående av åtte personer som representerer ulike 
lag, foreninger og enkeltpersoner/ildsjeler. Gjennom et godt samarbeid mellom 
Venneforeningen og Kommunen ser vi for oss en aktiv og effektiv drift hvor 

dugnadsarbeid kombineres med profesjonelt arbeid. Dette er samskaping i 
praksis. Samarbeidet formaliseres gjennom et samarbeidsutvalg, bestående av 
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fire representanter fra venneforeningens styre, to politikere og inntil tre 
representanter fra kommunens administrasjon.   

 
Utvalget tar initiativ til etablering av Venneforeningen, og vil følge opp arbeidet 
med vedtekter og stiftelsesmøte. Styrets sammensetning og arbeidsform bør 

evalueres etter to år.  
 

Kommunen må ta ansvar for sikring av hus, brannsikkerhet og grunnleggende 
vedlikehold. Styret i Venneforeningen får i ansvar å vurdere behovet for annen 
tilrettelegging, utbedringer og annet vedlikeholdsarbeid.  

 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Venneforeningen kan som selvstendig frivillig forening søke om støtte til tiltak på 

andre arenaer enn kommunen. Kommunen kan bistå i søknadsprosessene og i 
tillegg søk om midler på arenaer hvor det offentlige kan søke.  
Kommunen må, så snart forvaltningsplanen er ferdig (premiss for å kunne søke), 

søke om støtte gjennom årlig utlysning av midler til tiltak i statlig sikrede 
friluftsområder. Gjennom samskapingen vil man få en god utnyttelse av 

tilskuddsmidlene ved å involvere frivilligheten.  
 
Kommunen har i dag leieinntekter på utleie av hytta, ca kr 150.000 årlig. 

Kommunen er i ferd med å ta i bruk et nytt bookingsystem for sine utleieobjekter 
(Bookup). Det er naturlig at Kinnsåsen blir lagt til her. Inntekten fra utleie skal 

gå til Kinnsåsens Venner. Alle Venneforeningens midler skal brukes til drift, tiltak 
og aktiviteter på Kinnsåsen.   
 

Enhet for eiendom lager, i samarbeid med Venneforeningen, en oversikt over 
nødvendig tiltak med kostnadsberegning. Styret i Venneforeningen får i oppgave 

å søke om midler til tiltakene der det er mulig.  
 
 

Miljømessige konsekvenser: 
Gjennom å ta i bruk Kinnsåsen som statlig sikret friluftområde, vil området bli 

både tilrettelagt og forvaltet på en miljømessig bærekraftig måte. Gjennom en 
egen forvaltningsplan vil hensynet til plante- og dyrelivet bli ivaretatt. 
Tilretteleggingen vil bli tilpasset bruken i område for å kanalisere ferdselen og 

begrense slitasje på vegetasjon og aktivitetsområder. 
 

 
Alternativer: 
Begrense driften av Kinnsåsen til enkle uteaktiviteter. 

Kommunen drifter stedet selv uten bistand fra frivillige.  
 

Kommunen inviterer private firmaer/privatpersoner til å drifte stedet.  
 
 

 
Konklusjon med begrunnelse: 

I tråd med kommunens ambisjoner for Kinnsåsen, er det ønskelig med en aktiv 
bruk av stedet hele året. For å få til dette anbefaler utvalget at det etableres en 

selvstendig venneforening. Venneforeningen skal jobbe i tråd med kommunens 
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hovedmålsetning for Kinnsåsen. Utvalget tror det er hensiktsmessig med et stort 
styre med engasjerte representanter fra flere lag og foreninger. Dette vil legge til 

rette for et bredt engasjement, et mangfold av aktiviteter og muligheter for at 
ildsjeler kan gjøre en innsats for at Kinnsåsen skal bli en god friluftslivsarena for 
kommunens befolkning året rundt.    

 
Utvalget mener det er hensiktsmessig å etablere Venneforeningen nå, så snart 

som mulig. Utvalgets oppgave med å vurdere nødvendig istandsetting og 
kostnadene med istandsetting fremmes som en egen sak innen 01.07.23. 
Utvalget mener at Venneforeningen vil være en god samarbeidspartner i arbeidet 

med å se på hva som er nødvendig istandsetting utover nødvendig 
bygningsmessig sikring av hytta på toppen.  

 
Utvalget anbefaler at det opprettes et samarbeidsutvalg for Kinnsåsen etter 

Breivollmodellen. Kommunens samarbeid med Kinnsåsens venner formaliseres 

gjennom en avtale. Samarbeidsutvalg skal bestå av inntil fire representanter fra 

styret i Kinnsåsens venner, to politikere og tre fra kommuneadministrasjonen. 

Utvalgets mandat er som følger: 

- Sikre at Kinnsåsen brukes og driftes i tråd med hovedmålsetningen for 

stedet 

- Sikre godt samarbeid mellom kommunen og Kinnsåsens venner  

- Årlig gjennomgang av økonomi og budsjett  

 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei  
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

 
Umiddelbart  


