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Ås, 23.09.2021 

 

 

Ola Nordal 

ordfører 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 05 

eller e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no.  

Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får 

svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet.  

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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kommunens reglement. 
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Saker til behandling  
 

K-55/21 
Rullering av tiltaksplaner for gang og sykkel og 
trafikksikkerhet 
 
Saksbehandler:  Helene Oma Saksnr.:  20/01116-9 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 14/21 25.05.2021 

2 Hovedutvalg for teknikk og plan 31/21 26.05.2021 

3 Hovedutvalg for teknikk og plan 38/21 22.06.2021 

4 Kommunestyret 55/21 30.09.2021 

 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 22.06.2021: 

1. Tiltaksplan for sykling og gange og Tiltaksplan for trafikksikkerhet rulleres 
ikke i 2021.  

2. Tiltaksplanene slås sammen til én temaplan som vil omfatte trafikksikkerhet, 

sykling og gange. 
3. Temaplanen legges frem for politisk behandling våren 2022. 

4. Det forutsettes at innbyggernes mulighet til å komme med innspill ivaretas. 
 

_____ 

 
BEHANDLINGER: 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 22.06.2021: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 

Det forutsettes at innbyggernes mulighet til å komme med innspill ivaretas. 
 

Votering: 

 Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 SVs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
_____ 

 

Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 26.05.2021:  
Utvalgets leder foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker.   
 

Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.   
 

Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 26.05.2021:  
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 

_____ 
 

 
Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 25.05.2021: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 25.05.2021: 
Tilsvarer kommunedirektørens innstilling. 

 
_____ 
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Saksfremlegg 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Tiltaksplan for sykling og gange og Tiltaksplan for trafikksikkerhet rulleres 

ikke i 2021.  

2. Tiltaksplanene slås sammen til én temaplan som vil omfatte 
trafikksikkerhet, sykling og gange. 

3. Temaplanen legges frem for politisk behandling våren 2022. 
 
Ås, 05.05.2021 

 
Trine Christensen  Nils Erik Pedersen  

Kommunedirektør  Kommunalsjef  
 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for næring og miljø 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
Kommunestyret 
 

 
Saksutredning: 

 
 

Sammendrag: 
Det foreslås at tiltaksplan for sykling og gange og tiltaksplan for trafikksikkerhet 
ikke rulleres i 2021. Tiltaksplanene anbefales slått sammen til én temaplan som 

vil omfatte trafikksikkerhet, sykling og gange, og som legges frem for politisk 
behandling våren 2022. En ny temaplan skal bidra til et mer langsiktig, 

systematisk og målrettet arbeid innen trafikksikkerhet, holdningsskapende arbeid 
og bedre tilrettelegging for gående og syklende i Ås kommune.  
 

For å benytte ressursene i inneværende år knyttet til tiltaksplanene på en mest 
mulig effektiv måte bør man i 2021 prioritere å få gjennomført tiltak som 

allerede er vedtatt i stedet for å rullere tiltaksplanene. Dette fristiller også 
ressurser slik at man kan begynne arbeidet med å samle de to tiltaksplanene, 
noe som gir bedre oversikt over hvilke tiltak som henger sammen og som har 

innvirkning på hverandre.  
 

Fakta i saken: 
Gjeldende tiltaksplan for sykling og gange ble vedtatt i kommunestyret 
19.06.2019, mens gjeldende tiltaksplan for trafikksikkerhet ble vedtatt i 

kommunestyret 17.06.2020.  
 

Tiltakene i de to tiltaksplanene er ofte sammenfiltret på tvers av tiltaksplanene, 
og en oppdeling i to tiltaksplaner gjør at det er vanskelig å få oversikt over hvilke 
tiltak som henger sammen og som har innvirkning på hverandre. Det foreslås 

derfor at de to tiltaksplanene samles i én tiltaksplan. Arbeidet med en samlet 
tiltaksplan for trafikksikkerhet, sykling og gange planlegges med oppstart høsten 

2021 og politisk behandling våren 2022. 
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En rullering av tiltaksplanene i år vil kreve ressurser som vurderes å være mer 

nyttig å bruke til å få gjennomført allerede vedtatte tiltak og til arbeidet med å 
samle de to tiltaksplanene. På grunn av begrensede personalressurser har man 
ikke siden forrige rullering kunnet gjennomføre flere vedtatte tiltak som har fått 

tildelt midler. 
 

Tiltaksplanen for trafikksikkerhet har tidligere hatt fokus på prioritering av midler 
fra «Aksjon skolevei», en tiltaksordning fra Akershus fylkeskommune. Disse 
midlene er ikke videreført inn i Viken fylkeskommune og det er behov for å se på 

kommunens trafikksikkerhetsarbeid under nye forutsetninger og 
rammebetingelser. Det er dermed viktig at trafikksikkerhet, sykkel og gange 

sees under ett.  
 

Vurdering: 
Administrative ressurser benyttes til å gjennomføre allerede vedtatte planer i 
stedet for å benytte ressursene til en rullering av planene. 

 
Økonomiske konsekvenser: 

Arbeidstiden til personalressursene benyttes til gjennomføring av allerede 
vedtatte tiltak som pr nå ikke er gjennomført, men som har fått tildelt midler.  
 

Miljømessige konsekvenser: 
Gjennomføring av tiltakene motiverer til økt bruk av miljøvennlige 

transportmidler som sykling og gange. Trafikksikkerhetstiltak kan bidra til 
redusert behov for å hente/bringe skolebarn på grunn av trafikkfarlig skolevei. 
 

Alternativer: 
Planene rulleres i år.  

 
De vil da først kunne behandles i løpet av høsten. Dette medfører mindre 
ressurser til å gjennomføre tiltak som er vedtatt og det blir mer krevende å få en 

effektiv samordning mellom de to tiltaksplanene. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren mener at de administrative ressursene bør prioriteres for 
gjennomføring av tiltak som er allerede er vedtatt i gjeldende tiltaksplaner og 

arbeide for en bedre samkjøring mellom de ulike tiltaksplanene. Gjennomføring 
av tiltak vil fremme kommunens omdømme og vise at kommunen prioriterer 

trafikksikkerhet og myke trafikanter. Planene rulleres ikke i 2021, og de to 
planene samles til én temaplan som behandles våren 2022. 
 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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K-56/21 
Ressursfordelingsmodell for grunnskolene i Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Vibeke Aaser Grønli Saksnr.:  21/01437-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18/21 26.05.2021 

2 Formannskapet 48/21 02.06.2021 

3 Kommunestyret 56/21 30.09.2021 

 

Nye vedlegg i saken etter behandlinger i hovedutvalg og formannskap:  
 Oversikt over ny skolemodell - jf. vedtak av 02.06.2021 i F-sak 48/21 

 Tilleggsnotat: Gjennomgang av økonomimodell for grunnskolen i Ås 
kommune 

_____ 

 

Formannskapets vedtak 02.06.2021: 

Administrasjonen bes om en oversikt over hvordan denne nye modellen vil slå ut 
for de ulike skolene i Ås før saken behandles i kommunestyret. 
 

Formannskapets innstilling 02.06.2021: 
1. Spesifisert ressursnivå til ledelse og administrasjon bevilges basert på 

skolestørrelse i henhold til følgende tabell for barneskoler og 
ungdomsskoler:  

 

Barneskoler 

Gruppe Elevtall Rektor Ass.rektor/inspektør Merkantil  

B1 0-100 1 årsverk  0,6 årsverk 

B2 101-160 1 årsverk 0,5 årsverk 0,9 årsverk 

B3 161-250 1 årsverk 1 årsverk 1 årsverk 

B4 251-360 1 årsverk 1,5 årsverk 1 årsverk 

B5 361-500 1 årsverk 2 årsverk 1 årsverk 

 
Ungdomsskoler 

Gruppe Elevtall Rektor Ass.rektor/inspektør Merkantil  

U3 271-360 1 årsverk 2 årsverk 1 årsverk 

U4 361-540 1 årsverk 2,5 årsverk 1 årsverk 

 

2. Gruppestørrelsene som brukes i beregning av grunnbeløp justeres fra 20 
til 15 elever for 1.-4. trinn. 20 elever per gruppe for 5.-10. trinn 

fastholdes.  
 

3. Nøkler for elevsats oppdateres. Forholdet mellom satsene oppdateres i 

henhold til nye beregninger for barne- og ungdomsskolene, der det tas 
hensyn til økning av antall lektorer i barneskolen, samt høyere 

lærertetthet på 1.-4. trinn som følge av lærernormen.  
 

4. Skoler med under 100 elever tildeles midler til å drive en 1-parallell skole, 
og får derfor ikke øvrige budsjettmidler ut ifra elevtall i tillegg til ressurser 
til ledelse og administrasjon.  

 
_____ 
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BEHANDLINGER: 
 

Formannskapets behandling 02.06.2021: 
Odd Vangen (SP) foreslo: 
Administrasjonen bes om en oversikt over hvordan denne nye modellen vil slå ut 

for de ulike skolene i Ås før saken Kommunestyre behandles. 
 

Votering: 
Hovedutvalgets innstilling og Sp’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 

_____ 
 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 26.05.2021: 

Odd Vangen (SP). Foreslår følgende vedtak: 
Saken utsettes. Administrasjonen bes om en oversikt over hvordan denne 
nye modellen vil slå ut for de ulike skolene i Ås før saken Kommunestyre 

behandles. 
 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt 6-3 (1Ap, 1Sp, 1R) ved alternativ 
votering mot Sp`s forslag. 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 26.05.2021: 

Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Spesifisert ressursnivå til ledelse og administrasjon bevilges basert på 
skolestørrelse i henhold til følgende tabell for barneskoler og 

ungdomsskoler:  
 

Barneskoler 

Gruppe Elevtall Rektor Ass.rektor/inspektør Merkantil  

B1 0-100 1 årsverk  0,6 årsverk 

B2 101-160 1 årsverk 0,5 årsverk 0,9 årsverk 

B3 161-250 1 årsverk 1 årsverk 1 årsverk 

B4 251-360 1 årsverk 1,5 årsverk 1 årsverk 

B5 361-500 1 årsverk 2 årsverk 1 årsverk 

 

Ungdomsskoler 

Gruppe Elevtall Rektor Ass.rektor/inspektør Merkantil  

U3 271-360 1 årsverk 2 årsverk 1 årsverk 

U4 361-540 1 årsverk 2,5 årsverk 1 årsverk 

 

2. Gruppestørrelsene som brukes i beregning av grunnbeløp justeres fra 20 
til 15 elever for 1.-4. trinn. 20 elever per gruppe for 5.-10. trinn 
fastholdes.  

 
3. Nøkler for elevsats oppdateres. Forholdet mellom satsene oppdateres i 

henhold til nye beregninger for barne- og ungdomsskolene, der det tas 
hensyn til økning av antall lektorer i barneskolen, samt høyere 
lærertetthet på 1.-4. trinn som følge av lærernormen.  

 
4. Skoler med under 100 elever tildeles midler til å drive en 1-parallell skole, 

og får derfor ikke øvrige budsjettmidler ut ifra elevtall i tillegg til ressurser 
til ledelse og administrasjon.  
 

 
 

Ås, 11.04.2021 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 

Kommunedirektør Kommunalsjef for teknikk, samfunn  
 og kultur 

 
 
Avgjørelsesmyndighet:  

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 

Formannskapet 
Kommunestyret 
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Vedlegg:  

https://www.wisweb.no/wwfile/155313/.pdf 
 
Nye vedlegg etter behandling i hovedutvalg og formannskap 

Vedlegg: 
Oversikt over ny skolemodell - jf. vedtak av 02.06.2021 i F-sak 48/21 

Tilleggsnotat : Gjennomgang av økonomimodell for grunnskolen i Ås kommune 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Rektorer i grunnskolen 
 

 
 

 
Saksutredning: 

 

Sammendrag: 
Skolenes budsjettrammer fordeles gjennom en egen ressursfordelingsmodell, 

også omtalt som skolemodellen. Ett av grunnprinsippene i denne skolemodellen 

er at skolenes budsjettrammer skal fordeles på en slik måte at den enkelte skole 

gis handlingsrom til å forvalte ressurser etter egne behov og organisering – de 

styrer innenfor fastsatte rammer.  

Dagens skolemodell er moden for justeringer. Fordelingsnøklene er ikke lenger 

optimale grunnet endrede forutsetninger, derunder nye lovkrav og økte 

forskjeller i skolestørrelser.   

Det er nødvendig å holde fast ved prinsippet om at den enkelte skole skal gis 
handlingsrom til å forvalte ressurser etter egne behov.  

 
Fakta i saken: 
Det vises til kommunestyrets vedtak av 10.12.2020 i K-sak 125/20 Ås 

kommunes handlingsprogram 2021-2024. Budsjett 2021. Økonomiplan 2022-
2024, verbaldel punkt 4:  

Budsjettmodell for skolene - Rådmannen bes legge fram en sak om 
ressursfordelingsmodell for grunnskolene, som gir et bedre og helhetlig grunnlag 
til å beslutte ressursbruk i tråd med kravene i opplæringsloven §1310. Saken 

skal belyse ressurstildelingen/ressursfordelingen på hver enkelt skole, og vise 
oversikt over ressurser tildelt grunntildeling (ikke undervisning), elevtildeling 

(ressurser til elevtimer), likeverdighetsressurs (ressurser til tilpasset opplæring, 
spesialundervisning og særskilt norskopplæring til minoritetsspråklige) og 
toppressurs (tildeles i tillegg til ressurser beskrevet over til elever som er mer 

ressurskrevende). 
 

Ressursfordelingsmodell omtales heretter som skolemodell. Vedtaket svares ut i 
to deler. Første del gir en beskrivelse av dagens skolemodell for grunnskolene 
som ligger til grunn for inneværende års rammer. Andre del gir en beskrivelse av 

foreslåtte justeringer i skolemodellen i forbindelse med neste års rammer for å 
bedre ivareta nye krav og endringer.  

 

https://www.wisweb.no/wwfile/155313/.pdf


Ås kommune 

Kommunestyret 30.09.2021  Side 10 av 28 

 

Del 1 Dagens skolemodell 
Dagens skolemodell er rammebasert, og innebærer at det beregnes en ramme 

for skolene i Ås totalt sett med utgangspunkt i opprinnelig budsjett foregående 
år, justert med lønnsvekst og elevtallsvekst. Av rammen fordeles først et 
grunnbeløp. Restbeløp etter at grunnbeløp er fordelt fordeles per elev ut ifra 

følgende nøkler:  
 
 Gruppe 1: 

Brønnerud og Kroer 

skole 

Gruppe 2:  

Nordby, Rustad, 

Sjøskogen, Solberg 

og Åsgård 

Gruppe 3:  

Nordbytun og Ås 

ungdomsskole 

Grunnbeløp/ 

grunnpakke 

Skal dekke 

kostnader til ledelse 

og administrasjon. 

 

  

Skal dekke ledelse 

og administrasjon + 

140 første elever 

tilsvarende 20 

elever pr trinn.  

Skal dekke ledelse 

og administrasjon + 

60 første elever 

tilsvarende 20 

elever pr trinn 

Elevsats* Får sats per elev fra 

første elev 

Får sats per elev fra 

elev nr 141 

Får sats per elev fra 

elev nr 61 
* Restbeløp etter at grunnbeløp er fordelt danner grunnlag for elevsatser for barneskoler og 

ungdomsskoler. Ungdomsskolene får 47 % mer per elev grunnet flere timer og dyrere ansatte 
(flere lektorer enn i barneskolen).  

 

Hver høst konsekvensjusteres skolenes budsjetter i forhold til elevtallsendring 

ved oppstart av nytt skoleår. Elevsats og elevtallsendring legges da til grunn for 
justering av budsjettene. Nettobeløp av justeringene er innarbeidet i 
virksomhetsleders budsjett og ligger utenom skolenes opprinnelige ramme til 

fordeling.  
 

Dette skal rammen romme: Dette ligger utenfor rammen:  
 Tidlig innsats 

 Spesialundervisning 

 Særskilt norskopplæring til 

minoritetsspråklige 

 Tilpasset opplæring/tilrettelegging 

 Lærernorm 

 Andre driftsutgifter 

 

 
 
 

 Rustadtunet  

 Velkomstklasser ved Brønnerud og 

Ås ungdomsskole  

 100 % midler til barn med behov 

for 1-1. Se eget vedlegg med 

rutine for fordeling.  

 Gjesteelever og FBU 

 Sentrale 

kurs/kompetansehevingstiltak 

 Annen morsmålsopplæring 

 Ekstraressurser/styrkingstiltak 

bevilget av kommunestyret 

 
Del 2 Nye tiltak og justeringer i skolemodellen  

Justeringer som foreslås foretatt i forbindelse med kommende års budsjett 
omhandler i all hovedsak en spesifisering av hva som skal ligge i 
grunnbeløpet/grunnpakken, samt en større differensiering av hvordan 

budsjettrammen tildeles basert på skolestørrelse. 
  

Tiltak 1 (nytt tiltak): Spesifisert ressursnivå til ledelse og administrasjon 
bevilges basert på skolestørrelse. Per i dag er ikke dette spesifisert eller 
differensiert i forhold til skolestørrelse.  
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Barneskoler 

Gruppe Elevtall Rektor Ass.rektor/inspektør Merkantil  

B1 0-100 1 årsverk  0,6 årsverk 

B2 101-160 1 årsverk 0,5 årsverk 0,9 årsverk 

B3 161-250 1 årsverk 1 årsverk 1 årsverk 

B4 251-360 1 årsverk 1,5 årsverk 1 årsverk 

B5 361-500 1 årsverk 2 årsverk 1 årsverk 

B6 501-600 1 årsverk 2,5 årsverk 1,5 årsverk 

B7 601-800 1 årsverk 3 årsverk 1,5 årsverk 

 
Ungdomsskoler 

Gruppe Elevtall Rektor Ass.rektor/inspektør Merkantil  

U1 0-180 1 årsverk 1 årsverk 1 årsverk 

U2 181-270 1 årsverk 1,5 årsverk 1 årsverk 

U3 271-360 1 årsverk 2 årsverk 1 årsverk 

U4 361-540 1 årsverk 2,5 årsverk 1 årsverk 

 
Tiltak 2 (justering): Gruppestørrelsene som brukes i beregning av grunnbeløp 

justeres fra 20 til 15 elever for 1.-4. trinn. 20 elever per gruppe for 5.-10. trinn 
fastholdes.  
 

Tiltak 3 (justering): Nøkler for elevsats oppdateres. Forholdet mellom satsene 
oppdateres i henhold til nye beregninger for barne- og ungdomsskolene.  

 
Forklaring: Restbeløp etter at grunnbeløp er fordelt danner grunnlag for 
elevsatser for barneskoler og ungdomsskoler. Ungdomsskolene får i 47 % mer 

per elev grunnet flere timer og dyrere ansatte (flere lektorer enn i barneskolen).  
1.-4. trinn har høyere lærertetthet enn 8.-10. trinn. Nøkler for elevsats 

oppdateres derfor slik at ressurstildeling per elev bedre tar høyde for de 
ovennevnte endringer.  
 

Tiltak 4 (nytt tiltak): Skoler med under 100 elever tildeles midler til å drive en 
1-parallell skole, og får derfor å ikke øvrige budsjettmidler ut ifra elevtall. 

Handlefrihet til å disponere midlene etter skolens egne behov opprettholdes.  
 

Vurdering: 
Fordeler dagens modell:  

 Forutsigbare budsjettrammer til skolene 

 Skolene gis handlingsrom til å forvalte ressurser etter egne behov og 

organisering 

 Krever relativt lite administrering av ressursfordeling gjennom året 

Ulemper dagens modell:  

 Lærernorm imøtekommes ikke godt nok  

 Ressursfordelingsnøkler er ikke lenger optimale grunnet økte forskjeller i 

skolestørrelse og nyere lovkrav som ikke lenger tilføres som øremerkede 

tilskudd utenom rammen 

 Grunnbeløp som skal dekke ledelse og administrasjon er ikke spesifisert 

 Elevsats for barneskole og ungdomsskole er basert på undervisningstimer 

og ulikt lønnsnivå per årsverk grunnet høyere lektortetthet i 
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ungdomsskolen. Dette er ikke tilfelle lenger da lærerutdanningen nå har 

blitt en 5 årig masterutdanning, og følgelig rekrutteres nå flere lektorer inn 

i barneskolen. I tillegg er gruppestørrelse for 1.-4. trinn mer 

ressurskrevende enn tidligere.  

Slik modellen fordeler midler mellom skolene i dag kommer de mellomstore 
skolene dårlig ut. Disse sliter med å holde budsjettene, sett i forhold til 
ungdomsskolene. Med de skisserte tiltakene tilstrebes det å minske forskjeller i 

handlingsrom. For Kroer skole, som eneste skole med under 100 elever, legges 
det til grunn egne kriterier for fastsettelse av budsjett for større forutsigbarhet. 

 
Det foreslås å holde fast ved prinsippet om at den enkelte skole skal gis 
handlingsrom til å forvalte ressurser etter egne behov. Tiltakene medfører kun 

endringer i beregningsnøkler, og utgjør ikke prinsipielle endringer i selve 
modellen for hvordan skolene får fordelt midler. Endringene vil heller ikke ha 

innvirkning på den enkelte skoles mulighet til å disponere ressursene etter egne 
behov og forutsetninger. Kommunedirektøren understreker viktigheten av at 
skolene fortsatt gis dette handlingsrommet, da skolene står ovenfor ulike 

utfordringer og har ulike muligheter og begrensninger med tanke på organisering 
av undervisning.  

 
Skolemodellen krever relativt lite administrering av ressursfordeling gjennom 

året. Dersom det skal gjøres store prinsipielle endringer i skolemodellen, kan det 

medføre økte ressurser til administrasjon og følgelig mindre ressurser fordelt ut 

til skolene.  

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen for tjenesteområdets totalramme. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 

Dagens modell er moden for justeringer. Kommunedirektøren mener de 
foreslåtte tiltakene vil bidra til økt forutsigbarhet samtidig som skolene fortsatt 
gis handlingsrom til å forvalte ressursene ut ifra egne behov. Prinsippet om at 

skolene skal ha rammestyring fastholdes.  
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-57/21 
Partneravtale DigiViken 
 
Saksbehandler:  Hilde Fougner Saksnr.:  21/02475-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 62/21 25.08.2021 

2 Kommunestyret 57/21 30.09.2021 

  

 
Formannskapets innstilling 25.08.2021: 
1. Ås kommune delegerer til kommunedirektøren å inngå avtale om regionalt 

digitaliseringssamarbeid, DigiViken, slik den foreligger i saksframlegget. 
2. Det innarbeides 61.317 kr i handlingsprogram 2022 – 2025 for å dekke Ås 

kommunes deltakelse i samarbeidet.  
 

_____ 
 
 

Formannskapets behandling 25.08.2021: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 
 
 
 

 

Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Ås kommune delegerer til kommunedirektøren å inngå avtale om regionalt 
digitaliseringssamarbeid, DigiViken, slik den foreligger i saksframlegget. 

2. Det innarbeides 61.317 kr i handlingsprogram 2022 – 2025 for å dekke Ås 
kommunes deltakelse i samarbeidet.  

 
 
 

Ås, 10.08.2021 
 

Trine Christensen Emil Schmidt 
Kommunedirektør Økonomisjef 
  

 

Avgjørelsesmyndighet:  

Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge:  

Formannskapet  
Kommunestyret 

 
Vedlegg: 
1. Partneravtale DigiViken 

2. DigiViken vedtekter 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 

Saken gjelder et regionalt samarbeid om digitalisering i Viken fylke, DigiViken. 
Framlegget til avtale om regionalt digitaliseringssamarbeid er sendt til 

behandling i alle 51 kommuner i Viken og Viken fylkeskommune. Avtaleforslaget 
er vedlagt. Denne saken omtaler bakgrunn for, innhold i og avtalen om 
digitaliseringssamarbeid. 

 
Fakta i saken: 

Bakgrunn 
Digitaliseringsarbeidet i kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter 

skal i tiden framover legge grunnlaget for utvikling av sammenhengende 
tjenester til innbyggere, frivillige organisasjoner og næringsliv. Dette krever 
samordning og samarbeid på nye og forpliktende måter. Den nasjonale 

digitaliseringsstrategien «En digital offentlig sektor» adresserer behovet for 
forsterket innsats på digitaliseringsområdet.  

 
På KS sitt Landsting i februar 2021 ga kommunene og fylkene KS et sterkere 
mandat til å samordne og sikre økt gjennomføringskraft på 

digitaliseringsområdet i kommunal sektor. Et av de sentrale tiltakene som er 
pekt på som viktig for å oppnå dette, er en styrking og etablering av regionale 

digitaliseringsnettverk.  
 
I Viken ble det i 2021 etablert et interim DigiViken programstyre med 

representanter fra noen kommuner i hvert av de tidligere fylkene og Viken 
fylkeskommune. Det er også etablert et interim programkontor. Det er denne 

organisasjonen som står bak avtaleforslaget i saken. 
 
Organisering 

DigiVikens øverste organ er årsmøtet. Her har alle medlemmene møterett, 
talerett og stemmerett. Årsmøtet velger deltakere til Programstyret og 

Programkontoret, og velger også leder for Programstyret. Programstyret blir 
sammensatt av kommunaldirektører og digitaliseringsansvarlige fra 
medlemmene. Bærum kommune er arbeidsgiver for ansatte i DigiViken og har 

ikke noen styrende rolle for partnerskapet utover dette.  
 

Det finnes allerede en rekke samarbeid om digitalisering mellom kommunene i 
Viken. Noen er rene driftssamarbeid, mens andre også holder på med 
tjenesteutvikling. DigiViken ekskluderer ikke slike frivillige samarbeid, men 

ønsker å samarbeide konstruktivt med disse. 
 

Innhold i digitaliseringssamarbeidet 
DigiVikens formål er å etablere et regionalt samarbeid innen 
digitaliseringsområdet mellom kommunene og fylkeskommunen. Samarbeidet 

skal skape gjensidig nytte og hovedfokuset for partnerskapet er innbyggerne i 
Viken. 

 
Samarbeidet skal sette deltakerne i stand til å håndtere og dra nytte av den 

digitale utviklingen. Gjennom koordinering og tilrettelegging for innføring av 
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nasjonale løsninger, skal løsningene raskt og effektiv kunne tas i bruk og gi 
gevinster. Samarbeidet vil være bindeledd mellom den enkelte kommune og den 

nasjonale styringsstrukturen på digitaliseringsområdet.  
 
DigiViken skal bidra til å sette en strategisk retning for digitaliseringsarbeidet 

både innen kommunesektoren i Viken og i nasjonal sammenheng. DigiViken skal 
tilrettelegge for samarbeid mellom medlemmene også utenom partnerskapets 

felles portefølje. 
 
DigiViken skal: 

 Fremme DigiVikens felles interesser i det nasjonale digitaliseringsarbeidet 

 Bidra aktivt i samarbeid med andre regioner og staten 

 Heve digitaliseringskompetansen hos deltakerne 

 Bidra til informasjonsdeling og samhandling 

 Etablere og styre en portefølje av prosjekter og anskaffelser 

Samarbeidet skal med andre ord løfte Viken inn i en digital framtid.  
 
Vurdering: 

Trygge, gode, og effektive digitale løsninger skal gi innbyggerne og næringsliv 
helhetlige tjenester.  KS er gitt et mandat om å samle kommunesektoren i 

digitaliseringsarbeidet og fremme våre interesser i dette arbeidet. KS Landsting 
peker på regionale nettverk innen digitaliseringsområdet som et viktig redskap 

for å oppnå dette.  
 
Gjennom den nasjonale samstyringsstrukturen defineres kommunesektorens 

behov. Mange av disse behovene resulterer i nasjonale prosjekter og digitale 
fellesløsninger som kommer tilbake til kommunene. Å ha tilstrekkelig 

kompetanse og kapasitet til å ta imot disse løsningene er vanskelig for den 
enkelte kommune alene. Samarbeid er nøkkelen til å oppnå tilstrekkelig 
gjennomføringskraft regionalt og lokalt i digitaliseringsarbeidet. Samarbeid er 

også viktig for å oppnå en tydelig stemme i den nasjonale 
samstyringsstrukturen, og på den måten være med å definere behov og påvirke 

utforming av fellesløsninger. 
 
Økonomiske konsekvenser: 

Fram til nå har DigiViken vært finansiert delvis gjennom skjønnsmidler fra 
Statsforvalteren i Viken og delvis med bidrag fra de eksisterende regionale 

digitaliseringsnettverkene. Interim programstyre legger til grunn at et 
fylkesdekkende samarbeid må være like forpliktende for alle parter. Fra 2022 er 
det ikke forventet tilsvarende andel skjønnsmidler fra Statsforvalteren, da 

samarbeidet må regnes som etablert.  
 

Finansieringsmodellen forutsetter at grunnfinansieringen som skal dekke drift av 
samarbeidets programkontor og ledelse av regionale prosjekt, blir dekket av 
bidrag fra deltakerne basert på innbyggertall. Det totale finansieringsbehovet for 

samarbeidet er 5,6 millioner kroner i 2022. Viken fylkeskommune dekker 150 
000 kroner av dette behovet. 

 
For Ås kommune vil finansieringsmodellen innebære et økonomisk bidrag på 
61.317,- kroner (innbyggere pr. 01.01.2021 x kr. 3,-) 

 



Ås kommune 

Kommunestyret 30.09.2021  Side 16 av 28 

 

DigiViken - Kostnadsestimat for 2022 

 

Kostnadstype  Samlet kostnad 

Personalkostnad 2 ansatte kr 2 800 000 

Prosjektkostnad  kr 2 000 000 

Andre kostnader   kr 500 000 

Totalkostnad   kr 5 300 000 

 
 

Miljømessige konsekvenser: 
Digitalisering kan tilrettelegge for at Ås blir en bærekraftig kommune gjennom å 

tilby digitale verktøy som kan redusere behov for reiser, papirbasert 
saksbehandling og innbyggerdialog, sending av epost og drift av lokale servere.    
 

Alternativer: 
Ås kommune kan velge å stå utenfor det regionale samarbeidet til DigiViken.  

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Ås kommune ønsker å delta i det regionale samarbeidet DigiViken fordi vi tror 

det vil gi oss større muligheter for å lykkes med vårt digitaliseringsarbeid. 
Samarbeidet kan bidra til å forenkle informasjonsflyten mellom kommunens egne 

løsninger og fellesløsninger i nasjonale statlige og kommunale tiltak. Kollektiv 
læring, erfaringsutveksling og felles løsninger er med på å forsterke og forenkle 
innsatsen på digitaliseringsområdet. Det er i tillegg viktige faktorer for å hindre 

digitalt klasseskille mellom kommuner.  
 

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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K-58/21 
Møteplan 2022 - Formannskap og kommunestyre 
 
Saksbehandler:  Carina Engen Saksnr.:  21/01896-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 65/21 25.08.2021 

2 Kommunestyret 58/21 30.09.2021 

 

 
Formannskapets innstilling 25.08.2021: 
Møteplan 2022 for formannskap og kommunestyre vedtas i henhold til vedlegg 1 

med følgende endring: Kommunestyrets møter starter kl. 18.00. 
 

For hovedutvalg, utvalg og råd er møteplanen kun retningsgivende. De vedtar 
selv sine møteplaner innenfor formannskapets og kommunestyrets møtestruktur. 

 
_____ 

 

Formannskapets behandling 25.08.2021: 
Formannskapet drøftet seg frem til følgende endringsforslag: 

Kommunestyrets møter starter kl. 18.00. 
 
Votering: 

Kommunedirektørens innstilling med formannskapets endringsforslag ble 
enstemmig tiltrådt. 
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Saksfremlegg 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Møteplan 2022 for formannskap og kommunestyre vedtas i henhold til vedlegg 1. 

 
For hovedutvalg, utvalg og råd er møteplanen kun retningsgivende. De vedtar 
selv sine møteplaner innenfor formannskapets og kommunestyrets møtestruktur. 

 
Ås, 04.08.2021 

 
Trine Christensen Wenche Vedhugnes 
Kommunedirektør HR sjef  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret  
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet  
Kommunestyret 

 
Vedlegg: 

1. Møteplan 2022 - Formannskap og kommunestyre 
2. Møteplan 2022 - Kalender 
Barnehage- og skolerute 2021/2022 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Politisk sekretariat  

https://www.as.kommune.no/barnehage-og-skolerute-for-skoleaaret-20212022.6167508-346535.html
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Kommunedirektørens forslag til møteplan 2022 fremgår av vedlegg 1, og er vist i 

kalender i vedlegg 2. Møteplanen er satt opp etter samme møtestruktur som 
tidligere år. Alle møter er lagt utenom skolens ferier og det er tatt hensyn til 
offentlige høytidsdager. Det er foreslått fire møterunder første halvår, og tre 

møterunder andre halvår. 
 

 
Fakta i saken: 
Formannskap og kommunestyre skal vedta sine egne møteplaner, jf. Ås 

kommunes reglementer pkt. 10.1.2 og 10.2.2.2. 
 

Møteplanen er satt opp etter møterytmen nedenfor. Samme møtestruktur har 
blitt brukt siden 2014. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Møtedag og tid: 
Møter i formannskapet og kommunestyret er lagt til onsdager kl. 18.00 for 

formannskap og kl. 18.30 for kommunestyre med enkelte unntak. Alle møter er 
lagt utenom skoleferier og fridager. Forslaget innebærer 7 møterunder som er 
maksimalt antall når en tar hensyn til ferier og helligdager. Det har vært likt 

antall siden 2018. 
 

For å sikre god nok tid til behandling av sakene er det foreslått å holde 
kommunestyremøtene i juni og desember som heldagsmøter med møtestart kl. 
09.00 slik som i 2021.  

 
Kommunestyremøtet i mai holdes uken etter møtet i formannskapet. Dette er for 

å sikre at samtlige møter legges utenom skoleferier og fridager og at foreslåtte 
møterunder holdes. Det innebærer at innstillingene fra formannskapet må 
ettersendes til kommunestyret.   

 
Budsjettbehandling 

1. juni holdes formannskapets budsjettseminar på dagtid og formannskapsmøte 
kl. 18.00. I 2021 ble budsjettseminaret holdt fra kl. 10.00 – 16.00 og 
formannskapsmøtet fra kl. 16.30 på grunn av mange saker. Som tidligere er det 

lagt ekstra formannskapsmøter før kommunestyremøtene i oktober og november 
for budsjettbehandling.  

 
Formannskapets innstilling skal i henhold til kommuneloven §14-3 offentliggjøres 
minst 14 dager før kommunestyret behandler budsjettet. Kommunedirektøren 

foreslår at kommunestyret behandler saken i heldagsmøte onsdag 14. desember.  
 

 

UKE 1 

Utsendelse til 

råd, utvalg og 

formannskap 

UKE 2 

Råds- og 

utvalgsmøter 

UKE 3 

ADM- og 

formannskaps

-møter 

UKE 4 

Utsending 

kommunestyre 

UKE 5 

kommunestyre 

møte 

https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§14-3
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Ekstraordinære møter: 
Dersom det er behov for flere møter utover oppsatt møteplan, kan det settes opp 

ekstraordinære møter når 1/3 av medlemmene krever det eller når 
ordfører/møteleder finner det nødvendig jf. Ås kommunes reglementer pkt. 
10.1.2 og 10.2.2.2. 

 
Møtelokaler:  

Formannskapet og kommunestyret opprettholder sine møtelokaler: 
Formannskapet i Lille sal og salong og kommunestyret i Store sal og salong i Ås 
kulturhus. 

 
Alternativer: 

Formannskapsmøtet i april kan alternativt holdes i uke 16 slik at det blir to uker 
til kommunestyremøtet i uke 18.  

Formannskapets budsjettseminar 1. juni kan alternativt holdes fra kl. 10.00 og 
formannskapsmøtet fra kl. 16.30.  
Dersom kommunestyret ønsker en vesentlig forandret møtestruktur, bør saken 

sendes tilbake til kommunedirektøren for ny utredning etter føringer fra 
kommunestyret. 

 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen endring fra 2021.  

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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K-59/21 
Uttreden av kommunale verv - Liv Anna Lindman (MDG) - 
nyvalg 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  21/01528-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 66/21 25.08.2021 

2 Kommunestyret 59/21 30.09.2021 

 
Formannskapets innstilling 25.08.2021: 

Liv Anna Lindman (MDG) har trådt ut av sine kommunale verv som følge av 
flytting fra kommunen. Det foretas nyvalg på samarbeidslisten mellom Ap, Sp, 

MDG, SV, V, R og KrF slik: 
 
1. Formannskapet og valgstyret 

Som nytt varamedlem på plass nr. 3 velges: Ulrika Jansson (MDG) 
 

2. Administrasjonsutvalget 

Som nytt medlem på plass nr. 5 velges: Ulrika Jansson (MDG) 
 

3. Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)  

Som nytt medlem på plass nr. 4 velges: Bård Johan Hausberg (MDG) 

Som ny nestleder velges: Nils Sopp (H) 
 

4. Skolenes samarbeidsutvalg (SU) 

Som nytt medlem av Rustad skoles SU velges: Bård Johan Hausberg (MDG) 

Som nytt varamedlem av Solberg skoles SU velges: Bård Johan Hausberg 

(MDG) 
 

5. Representanter til KS fylkesmøte 
Som nytt medlem på plass nr. 2 velges: Tor Malnes Grobstok (MDG)  

 

Konsekvenser for kommunestyret på MDGs liste: 
Eva Helene Nagelhus blir nytt medlem på plass nr. 4 etter opprykk. 

Katrine Kalleklev blir ny vara på plass nr. 6 etter opprykk. 
 

_____ 

 
Formannskapets behandling 25.08.2021: 

Martin Løken (MDG) fremmet følgende forslag: 
 Som nytt medlem i Hovedutvalg for Kultur og Oppvekst velges Bård Johan 

Hausberg (MDG) 
 Som ny representant til KS fylkesmøte velges Tor Malnes Grobstok (MDG) 
 Som ny 3. vara til formannskap og valgstyre velges Ulrika Jansson (MDG) 

 Som nytt medlem til administrasjonsutvalget velges Ulrika Jansson (MDG) 
 Til vervene i Skolenes Samarbeidsutvalg velges Bård Johan Hausberg (MDG) 
 

Edvin Søvik (Ap) fremmet følgende forslag: 
Ny nestleder i HOK: Nils Sopp (H) 
 

Votering:  
MDG’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 

Ap’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
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Saksfremlegg 
 
Ordførers innstilling: 

Liv Anna Lindman (MDG) har trådt ut av sine kommunale verv som følge av 
flytting fra kommunen. Det foretas nyvalg på samarbeidslisten mellom Ap, Sp, 

MDG, SV, V, R og KrF slik: 
 
1. Formannskapet og valgstyret 

Som nytt varamedlem på plass nr. 3 velges: 
 

2. Administrasjonsutvalget 
Som nytt medlem på plass nr. 5 velges: 
 

3. Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)  
Som nytt medlem på plass nr. 4 velges: 

Som ny nestleder velges: 
 
4. Skolenes samarbeidsutvalg (SU) 

Som nytt medlem av Rustad skoles SU velges: 
Som nytt varamedlem av Solberg skoles SU velges: 

 
5. Representanter til KS fylkesmøte 

Som nytt medlem på plass nr. 2 velges: 

 
Konsekvenser for kommunestyret på MDGs liste: 

Eva Helene Nagelhus blir nytt medlem på plass nr. 4 etter opprykk. 
Katrine Kalleklev blir ny vara på plass nr. 6 etter opprykk. 
 

Ås, 09.08.2021 
 

Ola Nordal  
ordfører  
  

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 

Kommunestyre 
 

Vedlegg: 
1. Aktuelle utvalg per 04.08.2021 - Liv Anna Lindman (MDG) 

 
Lenke til oversikt over styrer, råd og utvalg (SRU): 
https://www.as.kommune.no/styrer-raad-og-utvalg.352367.no.html 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Valgte personer 
Eva Helene Nagelhus 
Katrine Kalleklev  

Liv Anna Lindman 

https://www.as.kommune.no/styrer-raad-og-utvalg.352367.no.html
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Administrasjonsutvalg 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 

Rustad skole  
Solberg skole 
KS v/morten.oppegaard@ks.no 

Politisk sekretariat for oppdatering av SRU, styrevervregister, 360, nettbrett 
 

 
 

Saksutredning: 

 
Sammendrag: 

Liv Anna Lindman (MDG) har trådt ut av sine kommunale verv som følge av 
flytting fra kommunen. Det foretas nyvalg. 

 
Fakta i saken: 
Liv Anna Lindman (MDG) trådte ut av sine kommunale verv på grunn av 

folkeregistrert flytting 24.06.2021 og er derfor ikke lenger valgbar. Lindman kan 
tre inn igjen i vervet hvis hun flytter tilbake til kommunen innen to år.  

Jf. kommuneloven § 7-9, første ledd.  
 
Lindman hadde følgende verv: 

Kommunestyre medlem plass 3 på MDGs liste 

Formannskap og valgstyre  vara plass 3 

Administrasjonsutvalg  medlem plass 5 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur medlem plass 4, nestleder 

Rustad skoles samarbeidsutvalg (SU) medlem 

Solberg skoles samarbeidsutvalg (SU) vara 

Representanter til KS fylkesmøte medlem plass 2 

 
Plassene, unntatt i kommunestyret, referer til samarbeidsliste mellom Ap, Sp, 

MDG, SV, V, R og KrF. 
 

Personer må gi skriftlig samtykke til å stille til valg. Det er den som foreslår den 
aktuelle personen som skal innhente samtykket. Dette må foreligge når 
kandidaten skal velges, jf. kommuneloven § 7-2, 3. ledd c. 

 
Medlemmer og varamedlemmer  

jf. kommuneloven § 7-10, 4. og 7. ledd. 
Hvis et medlem eller varamedlem trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem 
eller varamedlem. Vedkommende skal velges fra den samme gruppen som det 

uttredende medlemmet tilhørte. Hvert kjønn må være representert med minst 40 
% av medlemmene i organet hvis det er mulig. 

Gruppen selv foreslår hvem som skal velges og informerer deretter 
kommunestyret, som velger den foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte 
vilkårene er oppfylt. 

 
Varamedlem til formannskapet velges av og blant kommunestyrets medlemmer, 

jf. kommuneloven § 5-6. Dette kravet gjelder ikke for valgstyret selv om de to 
utvalgene av praktiske grunner til nå har vært personidentiske. 
 

mailto:v/morten.oppegaard@ks.no
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-9
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-2
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-10
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§5-6
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Kommunens representanter i administrasjonsutvalget skal velges av 
kommunestyret blant formannskapets medlemmer og varamedlemmer, jf. Ås 

kommunes reglementer punkt 10.2. 
 
Representanter til KS fylkesmøte skal velges blant kommunestyrets medlemmer, 

jf. KS’ vedtekter § 3.2. 
 

Kommunestyret, jf. valgloven § 14-2 og kommuneloven § 7-10  
Nytt valgoppgjør til kommunestyret foretas når en representantplass i 
kommunestyret blir stående ubesatt. Det skal også foretas nytt valgoppgjør når 

en varaplass blir ledig dersom ordføreren finner det nødvendig. 
Rekkefølgen av medlemmer og varamedlemmer følger kommunestyrevalget, se 

oversikt i vedlegg 1. 
 

Vurdering og konklusjon med begrunnelse: 
Valgoppgjør i kommunestyrets medlemsrekke for MDG foretas slik at Eva Helene 
Nagelhus rykker opp som medlem. 

Ordfører finner det nødvendig å foreta nytt valgoppgjør i kommunestyrets 
vararekke for MDG slik at Katrine Kalleklev blir varamedlem på plass nr. 6 etter 

opprykk. Plass nr. 7 blir stående tom. 
 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 

  

https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
https://www.ks.no/om-ks/hvem-er-vi/vedtekster-for-ks/
https://lovdata.no/lov/2002-06-28-57/§14-2
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K-60/21 
Uttreden av kommunale verv - Anne Mari Borge (Ap) - 
nyvalg 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  21/01771-3 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 69/21 25.08.2021 

2 Kommunestyret 60/21 30.09.2021 
 

 
Formannskapets innstilling 25.08.2021: 

Anne Mari Borge (Ap) har trådt ut av sine kommunale verv som følge av flytting 
fra kommunen. Det foretas nyvalg på samarbeidslisten mellom Ap, Sp, MDG, SV, 

V, R og KrF slik: 
 

1. Formannskapet og valgstyret 

Som nytt varamedlem på plass nr. 2 velges: Anne Odenmarck (Ap) 
Som nytt varamedlem på plass nr. 5 velges: Gro Lundgård (Ap) 
Som nytt varamedlem på plass nr. 9 velges: Else Jorunn Vestby (Ap) 
 

2. Administrasjonsutvalget 
Som nytt varamedlem på plass nr. 5 velges: Emilie Åm (Ap) 

Som nytt varamedlem på plass nr. 7 velges: Martin Østveit-Moe (Ap) 
 

3. Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)  
Som nytt medlem på plass nr. 2 velges: Wenche Jahrmann (Ap) 

Som nytt varamedlem på plass nr. 2 velges: Stein Barli (Ap) 
 

4. Representanter til KS fylkesmøte 

Som nytt varamedlem på plass nr. 5 velges: Martin Østveit-Moe (Ap) 
 

Konsekvenser for kommunestyret på Arbeiderpartiets liste: 
Jørgen Holck Johannessen blir nytt medlem på plass nr. 9 etter opprykk. 

Mirza Andelic blir ny vara på plass nr. 12 etter opprykk. 
_____ 

 
Formannskapets behandling 25.08.2021: 

Edvin Søvik (Ap) fremmet følgende forslag:  
1. Formannskapet og valgstyret  

Som nytt varamedlem på plass nr. 2 velges: Anne Odenmarck 

Som nytt varamedlem på plass nr. 5 velges: Gro Lundgård 
Som nytt varamedlem på plass nr. 9 velges: Else Jorunn Vestby 

2. Administrasjonsutvalget: 
Som nytt varamedlem på plass nr. 5 velges: Emilie Åm 
Som nytt varamedlem på plass nr. 7 velges: Martin Østveit-Moe 

3. Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)  
Som nytt medlem på plass nr. 2 velges: Wenche Jahrmann 

Som nytt varamedlem på plass nr.2 velges: Stein Barli 
4. Representanter til KS fylkesmøte Som nytt varamedlem på plass nr. 5 velges: 

Martin Østveit-Moe 

 
Votering: Ordførers innstilling med Ap’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
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Saksfremlegg 
 
Ordførers innstilling: 
Anne Mari Borge (Ap) har trådt ut av sine kommunale verv som følge av flytting 

fra kommunen. Det foretas nyvalg på samarbeidslisten mellom Ap, Sp, MDG, SV, 
V, R og KrF slik: 

 
6. Formannskapet og valgstyret 

Som nytt varamedlem på plass nr. 2 velges: 

 
7. Administrasjonsutvalget 

Som nytt varamedlem på plass nr. 5 velges: 
 
8. Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)  

Som nytt medlem på plass nr. 2 velges: 
 

9. Representanter til KS fylkesmøte 
Som nytt varamedlem på plass nr. 5 velges: 

 
Konsekvenser for kommunestyret på Arbeiderpartiets liste: 
Jørgen Holck Johannessen blir nytt medlem på plass nr. 9 etter opprykk. 

Mirza Andelic blir ny vara på plass nr. 12 etter opprykk. 
 

Ås, 09.08.2021 
 
Ola Nordal 

ordfører 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 

Kommunestyre 
 
Vedlegg: 

1. Aktuelle verv - Anne Mari Borge (Ap) 
 

Lenke til oversikt over styrer, råd og utvalg (SRU): 

https://www.as.kommune.no/styrer-raad-og-utvalg.352367.no.html 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Valgte personer 
Jørgen Holck Johannessen 

Mirza Andelic 
Anne Mari Borge 

Administrasjonsutvalg 
Hovedutvalg for helse og sosial 
KS v/morten.oppegaard@ks.no 

Politisk sekretariat for oppdatering av SRU, styrevervregister, 360, nettbrett 

https://www.as.kommune.no/styrer-raad-og-utvalg.352367.no.html
mailto:v/morten.oppegaard@ks.no


Ås kommune 

Kommunestyret 30.09.2021  Side 27 av 28 

 

 
Saksutredning: 

 
Sammendrag: 
Anne Mari Borge (Ap) har trådt ut av sine kommunale verv som følge av flytting 

fra kommunen. Det foretas nyvalg. 
 

Fakta i saken: 
Anne Mari Borge (Ap) er folkeregistrert som flyttet fra Ås kommune 26.07.2021. 
Hun trådte dermed ut av sine kommunale verv fordi hun ikke lenger er valgbar. 

Borge kan tre inn igjen i vervet hvis hun flytter tilbake til kommunen innen to år.  
Jf. kommuneloven § 7-9, første ledd.  

 
Anne Mari Borge hadde følgende verv: 

Kommunestyre medlem plass 4 på Ap’s liste 

Formannskap og valgstyre  vara plass 2 

Administrasjonsutvalg  vara plass 5 

Hovedutvalg for helse og sosial medlem plass 2 

Representanter til KS fylkesmøte vara plass 5 

 
Plassene, unntatt i kommunestyret, referer til samarbeidsliste mellom Ap, Sp, 
MDG, SV, V, R og KrF. 

 
Personer må gi skriftlig samtykke til å stille til valg. Det er den som foreslår den 

aktuelle personen som skal innhente samtykket. Dette må foreligge når 
kandidaten skal velges, jf. kommuneloven § 7-2, 3. ledd c. 
 

Medlemmer og varamedlemmer  
jf. kommuneloven § 7-10, 4. og 7. ledd. 

Hvis et medlem eller varamedlem trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem 
eller varamedlem. Vedkommende skal velges fra den samme gruppen som det 
uttredende medlemmet tilhørte. Hvert kjønn må være representert med minst 40 

% av medlemmene i organet hvis det er mulig. 
Gruppen selv foreslår hvem som skal velges og informerer deretter 

kommunestyret, som velger den foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte 
vilkårene er oppfylt. 
 

Varamedlem til formannskapet velges av og blant kommunestyrets medlemmer, 
jf. kommuneloven § 5-6. Dette kravet gjelder ikke for valgstyret selv om de to 

utvalgene av praktiske grunner til nå har vært personidentiske. 
 
Kommunens representanter i administrasjonsutvalget skal velges av 

kommunestyret blant formannskapets medlemmer og varamedlemmer, jf. Ås 
kommunes reglementer punkt 10.2. 

 
Representanter til KS fylkesmøte skal velges blant kommunestyrets medlemmer, 
jf. KS’ vedtekter § 3.2. 

 
Kommunestyret, jf. valgloven § 14-2 og kommuneloven § 7-10  

Nytt valgoppgjør til kommunestyret foretas når en representantplass i 
kommunestyret blir stående ubesatt. Det skal også foretas nytt valgoppgjør når 

en varaplass blir ledig dersom ordføreren finner det nødvendig. 

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-9
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-2
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-10
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§5-6
https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
https://www.ks.no/om-ks/hvem-er-vi/vedtekster-for-ks/
https://lovdata.no/lov/2002-06-28-57/§14-2
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-10
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Rekkefølgen av medlemmer og varamedlemmer følger kommunestyrevalget, se 
oversikt i vedlegg 1. 

 
Vurdering og konklusjon med begrunnelse: 
Valgoppgjør i kommunestyrets medlemsrekke for Ap foretas slik at Jørgen Holck 

Johannessen rykker opp som medlem. 
Ordfører finner det nødvendig å foreta nytt valgoppgjør i kommunestyrets 

vararekke for Ap slik at Mirza Andelic blir varamedlem på plass nr. 12 etter 
opprykk.  
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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