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Saksprotokoll 
 

 

Hovedmålsetting for Kinnsåsen og etablering av 
venneforeningen; "Kinnsåsens venner". 

Saksbehandler:  Grethe Johnsen Saksnr.:  22/03776 

Behandlet av  Møtedato 

1 Formannskapet 2019-2023 105/22 16.11.2022 

2 Kommunestyret 2019-2023 111/22 29.11.2022 

 

  
 
Kommunestyrets behandling 29.11.2022: 

Sverre Strand Teigen fremmet følgende forslag: 
Endring punkt 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 velges et styre bestående av sju medlemmer. Fem av styrets 

medlemmer velges blant venneforeningens medlemmer. Ordfører og 
kommunedirektør representerer Ås kommune i styret. 

 Punkt 4 utgår. 

Ulrika Jansson fremmet følgende forslag: 
Forslag fra MDG: Endring av punkt 2 til å ha 7 medlemmer i styret. Ellers 

likt formannskapets forslag.Dette for at styret enklere skal kunne fatte 
vedtak. 

 

Votering: 

-Formannskapets innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
-MDG´s forslag til endring av pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.  

-Formannskapets innstilling justert til 7 medlemmer ble vedtatt 23-10 (6H, 4Sp) 
ved alternativ votering mot Høyres forslag.  
-Formannskapets innstilling pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 

-Formannskapets innstilling pkt 4 ble vedtatt 25-8 (6H, 2V) ved alternativ 
votering mot Høyres forslag (om at pkt. 4 utgår). 

-Formannskapets innstilling pkt. 5 og 6 ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 29.11.2022: 

 

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.  
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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 7 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.   

 

 
 
Saksprotokollen bekreftes 

Ås, 2. desember 2022 
 

Jan Einbu 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
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