
 

 

Ås kommune  

  

 

Postadresse Besøksadresse Telefon 64 96 20 00 Org.nr. 964 948 798 
Postboks 195 Skoleveien 1 Telefaks 64 96 20 19 Bankgiro 1654.07.99605 
1431 Ås 1430 Ås   
post@as.kommune.no  www.as.kommune.no   Side 1 av 2 
 

 

Saksprotokoll 
 
 

Avtale om drift og utvikling av Breivoll med Den Norske 
Turistforening Oslo og Omegn 

Saksbehandler:  Nils Erik Pedersen Saksnr.:  17/01623 
Behandlet av  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 9/19 08.04.2019 
2 Eldrerådet 6/19 09.04.2019 
3 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 5/19 09.04.2019 
4 Hovedutvalg for teknikk og miljø 25/19 11.04.2019 
5 Formannskapet 19/19 24.04.2019 
6 Kommunestyret 17/19 08.05.2019 
 

  
 
Formannskapets behandling 24.04.2019: 
Notat av 07.04.2019 «Avtale om drift og utvikling av Breivoll – Notat etter 
styrebehandling i DNT» ble sendt på e-post og publisert 08.04.2019, jf. 17/01623-25. 
 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:  

1. Elever og barn ved skoler og barnehager i Ås skal betale halv pris ved bruk av 

tilbud i skolenes eller barnehagenes regi. Denne utgiften kompenseres ved 

redusert leiepris. 

2. Samarbeidsutvalget utvides med en representant fra ungdomsrådet for å 

ivareta barn og unges interesser. 

3. Tilrettelegging for universell utforming gjennomføres så langt det er 
hensiktsmessig. 

og følgende endringsforslag: 
«Ny» før leieavtale  
Formannskapet, ikke samarbeidsutvalget. 

 
Formannskapet ble enige om følgende endringer i HTMs innstilling: 
pkt. 2. III tilføyes «nye fremforhandlede vilkår…» 
pkt. 2. IV endres til «Samarbeidsutvalget utvides slik at kommunen skal ha 4 
representanter hvorav 2 er folkevalgte og 2 fra administrasjonen, og inntil 4 
representanter fra DNT.» 
 
Votering: 
HTM’s innstilling:  
pkt. 1. og 2. til og med I. første setning ble enstemmig tiltrådt 
pkt. 2. I. ble enstemmig tiltrådt 
pkt. 2. II. ble enstemmig strøket 
pkt. 2. III. med omforent tilføyelse ble enstemmig tiltrådt. 
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pkt. 2. IV. omforent forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
SV’s tilleggsforslag:  
pkt. 1 ble nedstemt 7-2 (MDG, SV). 
pkt. 3 ble nedstemt 8-1 (SV). 
pkt. 2 ble nedstemt 8-1 (SV). 
 
Formannskapets vedtak 24.04.2019: 
1. Ås kommune inngår en langsiktig avtale med Den Norske Turistforening Oslo og 

Omegn om drift og utvikling av Breivoll for å skape Østlandets mest inkluderende 
og allsidige friluftsarena. 

2. Avtaledokumentene 
a. Breivoll leieavtale – Hoveddokument – 08.05.19 
b. Breivoll leieavtale – Økonomisk vedlegg – 08.05.19 
c. Breivoll leieavtale – Teknisk vedlegg – 08.05.19 
d. Breivoll leieavtale – Kartvedlegg – 11.02.19 

legges til grunn for samarbeidet med følgende justeringer: 
I. Punkt 7. «Driftsstyre» endres til «Samarbeidsutvalg» 
II. Punkt 5. Leietid. Tillegges følgende setning: DNT Oslo og Omegn gis 

fortrinnsrett til å tegne ny leieavtale, på nye fremforhandlede vilkår, etter 
utløpt leieperiode. Fortrinnsretten faller bort dersom senere lov, forskrift 
eller andre sentrale føringer er til hinder for dette. 

III. Punkt 7. Samarbeidsutvalget utvides slik at kommunen skal ha 4 
representanter hvorav 2 er folkevalgte og 2 fra administrasjonen, og inntil 4 
representanter fra DNT. 

 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 29. april 2019 
 
Vibeke Berggård 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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