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Administrasjonsutvalget            
Formannskapet            
Kommunestyret            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Dagsenteret flyttes til atriumsbygget på Bjørnebekk innen leiekontrakten i  
Moerveien 10 utløper 31.12.2022. 

2. Eiendom, og den øvrige virksomheten som i dag sitter i Skoleveien 3, ses i 
sammenheng med øvrige kommunale enheter og tjenester som trenger nye 
lokaler i Ås sentrum.  

3. Det legges fram en ny sak knyttet til eie/leie av lokaler for kommunale enheter 
og tjenester i Ås sentrum.  

4. Skoleveien 3 rives først når erstatningslokaler er klare. 
 
 
 
Ås, 17.09.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef 
         Teknikk, samfunn og kultur  

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Arbeidsmiljøutvalget 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Tidligere politisk behandling: 
HTM-Sak 82/18 Lokalisering av lagerbygg for teknisk etat 
F-Sak 87/18 Lokalisering av lagerbygg for teknisk etat 
K-Sak 43/18 Åsgård skole. Konsept 
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K-Sak 83/18 Åsgård skole. Konsept. Eventuelle konsekvenser av innsigelser til 
reguleringsplanen 
Arbeidsmiljøutvalget Sak 7/19 Relokalisering av kommunale enheter 
HTM-Sak 51/19 Relokalisering av kommunale enheter 
Administrasjonsutvalget Sak 7/19 Relokalisering av kommunale enheter 
F-Sak 42/19 Relokalisering av kommunale enheter 
K-Sak 35/19 Relokalisering av kommunale enheter 
 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
I kommunestyrets behandling den 04.09.2019, K-Sak 35/19, ble saken om 
relokalisering av kommunale enheter vedtatt utsatt. Følgende ble vedtatt: 
 
«Saken utsettes for å få H’s forslag og øvrige forslag som følger saken, 
utvalgsbehandlet og vurdert av rådmannen i formannskapet 16. oktober.» 
 
Rådmannen har med bakgrunn i vedtaket vurdert konsekvensene av Høyres forslag.  
 
Fakta i saken: 
Rådmannen har vurdert de ulike punktene i Høyres forslag til vedtak. 
 
1. Enhetene som i dag er i Skoleveien 3 (Eiendom) samt Prosjekt flyttes til 
Administrasjonsbygget på Bjørnebekk så snart som mulig. Dette skal gjøres så raskt 
at det ikke forsinker Åsgård skole. 
2. Det skal legges fram ny sak om alternative lokaler for tjenester/firma som i dag 
befinner seg i Skoleveien 3, 1 etg samtidig som sak legges frem for Formannskapet 
knyttet til leie av lokaler for kommuneadministrasjonen. 
3. Enhetene som i dag er lokalisert i Myrveien 16 (Kommunalteknikk) blir værende i 
Myrveien 16 inntil videre dersom ikke det er plass også for disse i 
Administrasjonsbygget på Bjørnebekk. Myrveien 16 forberedes for salg dersom 
enhetene flytter, og eventuelt salg vurderes når antatt markedsverdi er kjent. 
4. Det legges frem en egen sak med beskrivelse av framtidig bruk av Bjørnebekk 
som behandles i forbindelse med kommuneplanrulleringen. 
 
Vurdering 
Rådmannens anbefaling i K-Sak 35/19 var å samlokalisere Eiendom, 
Kommunalteknisk og Prosjekt på Bjørnebekk for å få bedre samhandling og felles 
ressursutnyttelse i tråd med omstillingsprosjektet. Eiendom er i dag lokalisert i 
Skoleveien 3, Kommunalteknisk i Myrveien 16 og Prosjekt i Moerveien 10. Hvis 
hensikten ikke er en samlokalisering av enhetene, men kun å frigjøre Skoleveien 3 
slik at denne kan rives, har rådmannen vurdert å kun flytte eiendom til atriumsbygget 
på Bjørnebekk. 
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Eiendom disponerer i dag ca. 440 m² BTA i Skoleveien 3 og kan således få plass i 
atriumsbygget på Bjørnebekk. 
 
Ås kommune er i dag leietager i flere bygg i Ås sentrum. Leieavtalene løper fram til 
31.12.2022. Rådmannen viser til sak «Lokaler for kommunens tjenesteproduksjon fra 
januar 2023», F-Sak 27/19. Av de enhetene som i dag er lokalisert i leide lokaler i Ås 
sentrum, vurderer rådmannen at Dagsenteret, som i dag er lokalisert i Moerveien 10, 
er den enheten som passer best inn i atriumsbygget på Bjørnebekk. Bygget er godt 
egnet til tjenestens behov og de ønsker selv å flytte til Bjørnebekk. Brukerne må 
kjøres uansett avstand til dagsenter. Rådmannen anbefaler derfor at Dagsenteret 
flyttes til atriumsbygget på Bjørnebekk når dagens leiekontrakt i Moerveien 10 
utløper (31.12.2022). 
 
Rådmannen anbefaler at Eiendom inntil videre ses i sammenheng med øvrig 
virksomhet i Skoleveien 3, og at dette knyttes opp til leie/eie av lokaler for 
kommunale enheter og tjenester i Ås sentrum. Atriumsbygget på Bjørnebekk er ikke 
stort nok til at alle dagens tjenester i Skoleveien 3 får plass. Dermed vil Skoleveien 3 
uansett ikke kunne rives før erstatningslokaler er på plass, uavhengig av hvor 
Eiendom lokaliseres. 
 
Framdrift 
Skoleveien 3 er ikke til hinder for byggingen av nye Åsgård skole. Det nye 
skolebygget blir liggende i den vestlige delen av tomten. Det nye skolebygget kan 
bygges helt ferdig selv om Skoleveien 3 ikke rives. Arealet i Skoleveien 3 kan ev. 
istandsettes til uteområder for skolen i slutten av byggeprosjektet, dvs. våren 2023 – 
eller senere hvis erstatningsarealer ikke er klare. Det er nok utearealer i forhold til 
elevantall i flere år selv om bygget blir stående. 
Rådmannen anbefaler derfor at virksomheten i Skoleveien 3 ikke flyttes før tidligst 
våren 2023, eller når erstatningslokaler er klare.  
 
Myrveien 16 
Det er ikke plass til Kommunalteknisk i atriumsbygget på Bjørnebekk. I tillegg til 
kontorlokaler trenger også Kommunalteknisk lagerarealer. Dette er arealer som må 
bygges når virksomheten flyttes. 
 
Videre prosess 
Rådmannen vil legge fram en ny sak knytte til eie/leie av lokaler for kommunale 
enheter og tjenester i Ås sentrum.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det er ingen økonomiske konsekvenser knyttet til denne saken. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Det er ingen miljømessige konsekvenser knyttet til denne saken. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at Dagsenteret flyttes til atriumsbygget på Bjørnebekk innen 
leiekontrakten i Moerveien 10 utløper 31.12.2022. 
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Rådmannen anbefaler videre at Eiendom og den øvrige virksomheten som i dag 
sitter i Skoleveien 3 ses i sammenheng med øvrige kommunale enheter og tjenester 
som trenger nye lokaler i Ås sentrum. Skoleveien 3 er ikke til hinder for framdriften 
for nye Åsgård skole, og bygget trengs ikke å rives før tidligst våren 2023 eller når 
erstatningslokaler er klare. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 


