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Ola Nordal 
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Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 05 
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Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får 
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Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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Referatsak  
 
5/22 Kommuneplanen vedtatt 15.06.2022 er offentliggjort 

   
Kommuneplan 2022-34 for Ås kommune - ÅS KOMMUNE (as.kommune.no) 

 
  

https://www.as.kommune.no/kommuneplan-for-aas-kommune.6402249-547342.html
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Saker til behandling  

K-66/22 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Tjenestekvalitet i 
institusjoner i Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  22/00203-11 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 66/22 14.09.2022 

 

 

Kontrollutvalgets innstilling 16.08.2022: 

 
1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Tjenestekvalitet i 

institusjoner i Ås kommune, og ber kommunedirektør iverksette følgende: 
  
Generelt: 

• Kommunen må sikre at alle ansatte har kjennskap til hvordan de skal 
registrere avvik og at dette gjøres, og at dette brukes inn i kvalitetsforbedring 

ved alle enheter 
• Kommunen skal se på om alle ansatte er kjent med og bruker plattformene 

for intern kommunikasjon 

• Kommunen skal vurdere om de har tilstrekkelig oversikt over nåværende og 
fremtidig kompetansebehov ved enhetene, og sette kompetanseutvikling i 

system i henhold til dette 
• Kommunen skal vurdere om det er behov for tiltak knyttet til språk, forståelse 

og kommunikasjon internt og eksternt 

 
Enhet boliger voksne: 

• Kommunen må sikre at det er tilstrekkelig fagkompetanse ved alle avdelinger, 
slik at oppgaver kan gjennomføres i tråd med lov og forskrift 

• Kommunen må vurdere om alle avdelinger har tilstrekkelige med 

lederressurser for å kunne gjennomføre tilstrekkelig oppfølging og utvikling 
• Kommunen må sikre at det er etterlevelse av de krav som er bestemt rundt 

medikamenthåndtering, dokumentasjon og brukermedvirkning 
• Kommunen må sikre at tiltaksplaner for alle beboere er evaluert og 

oppdaterte 

 

2. Kommunestyret ber kommunedirektør gi en skriftlig tilbakemelding til 
kontrollutvalget om oppfølging av revisjonens anbefalinger innen 6 måneder. 

 
_____ 
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Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Kontrollutvalget 

Kommunestyret 
 
Vedlegg: 

1. Saksutskrift - Forvaltningsrevisjonsrapport - Tjenestekvalitet i institusjoner i 
Ås  kommune 

2. Tjenestekvalitet i institusjon i Ås kommune 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kommunedirektøren 
Kontrollutvalget v/VIKUS 

 
 

Saksutredning: 
 
Kontrollutvalget behandlet saken 16.08.2022 og oversendte rapporten og sin 

innstilling til kommunestyret 31.08.2022. Se vedlagt saksutskrift og 
forvaltningsrevisjonsrapport.  
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K-67/22 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Arbeidsmiljø på sykehjem 
og i boliger voksne i Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  22/00203-12 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 67/22 14.09.2022 

 

 

Kontrollutvalgets innstilling 16.08.2022: 

 
1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Arbeidsmiljø på 

sykehjem og i boliger voksne i Ås kommune, og ber kommunedirektør 

iverksette følgende: 
 
Generelt: 

• Kommunen skal jobbe for å gjenskape tillit til arbeidsgiver etter uroligheter i 
forbindelse med omorganisering, og styrke enhetenes i deres strategiske 

arbeid med å skape et stabilt arbeidsmiljø. 
• Kommunen skal sikre at ansatte ikke står i uheldige fysiske og psykiske 

belastninger i jobb, herunder et stort arbeidspress og manglende oppfølging. 

• Kommunen skal sikre at ansatte ikke utsettes for vold, trusler, trakassering 
og annen utilbørlig opptreden. 

• Kommunen skal forsikre seg om at det er et systematisert 
medbestemmelsesarbeid i alle enheter. 

• Kommunen skal sikre at rutiner knyttet til sykefraværsoppfølging etterleves, 

herunder individuell oppfølgingsplan, dialogmøter og jevnlig kontakt mellom 
leder og ansatt. 

• Kommunen skal gjennomgå egne rutiner for gjennomføring av 
medarbeidersamtaler og kartlegge hvorfor dette i liten grad gjennomføres i 
enhetene. 

• Kommunen skal sikre at arbeid med medarbeiderundersøkelse/10-
faktorundersøkelsen følges opp. 

 
Enhet boliger voksne: 
• Kommunen skal kartlegge at vernerunder gjennomføres og følges opp i enhet 

boliger voksne. 
• Kommunen skal sikre at det gjennomføres risikovurderinger av 

arbeidsmiljøfaktorer i enhet boliger voksne. 
• Kommunen skal diskutere bruk av deltid med tillitsvalgte i enhet boliger 

voksne 

 
2. Kommunestyret ber kommunedirektør gi en tilbakemelding til kontrollutvalget 

om oppfølgingen av revisjonens anbefalinger innen 6 måneder.  
 

 
 

_____ 
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Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Kontrollutvalget 

Kommunestyret 
 

 
Vedlegg: 
1. Saksutskrift - Forvaltningsrevisjonsrapport - Arbeidsmiljø på sykehjem og i 

boliger voksne i Ås kommune 
2. Arbeidsmiljø på sykehjem og i boliger voksne i Ås kommune 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Kommunedirektøren 
Kontrollutvalget v/VIKUS 
 

 
Saksutredning: 

 
 
Kontrollutvalget behandlet saken 16.08.2022 og oversendte saken med sin 

innstilling til kommunestyret 31.08.2022.  Se vedlagt saksutskrift og 
forvaltningsrevisjonsrapport.  
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K-68/22 
Økt låneramme - Nordre Follo renseanlegg IKS 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  14/03460-102 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 22/22 23.08.2022 

2 Hovedutvalg for teknikk og plan 37/22 24.08.2022 

3 Formannskapet 69/22 31.08.2022 

4 Kommunestyret 68/22 14.09.2022 

 

 
Formannskapets innstilling 31.08.2022: 

1. Selskapsavtale for Nordre Follo renseanlegg IKS, punkt 11.1 vedrørende 

låneramme endres slik at lånerammen settes til 500 mill. kroner.  

 
 

UTVALGENES BEHANDLINGER OG INNSTILLINGER: 

 
Formannskapets behandling 31.08.2022: 
Votering: Hovedutvalgenes innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

_____ 

 

Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 24.08.2022: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans innstiling 24.08.2022: 
1. Selskapsavtale for Nordre Follo renseanlegg IKS, punkt 11.1 vedrørende 

låneramme endres slik at lånerammen settes til 500 mill. kroner. 

_____ 

 

Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 23.08.2022: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 23.08.2022: 
1. Selskapsavtale for Nordre Follo renseanlegg IKS, punkt 11.1 vedrørende 

låneramme endres slik at lånerammen settes til 500 mill. kroner.  

_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Selskapsavtale for Nordre Follo renseanlegg IKS, punkt 11.1 vedrørende 
låneramme endres slik at lånerammen settes til 500 mill. kroner.  

 
Ås, 15.08.2022 
 

Tom-Arne Tørfoss Emil Schmidt 
kommunedirektør Økonomisjef 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for næring og miljø 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
Formannskap 
Kommunestyre  

 
Vedlegg: 

1.  Søknad om økt låneramme for Nordre Follo Renseanlegg IKS  
2. Notat - nytt renseanlegg fase 1 - budsjett - investeringskalkyle  
3. Vurdering av alternativer til ombyggig  

4. Selskapsavtale 23-feb-2022 Nordre Follo Renseanlegg IKS 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Spillvann fra store deler av Nordre Follo kommune og nordre del av Ås kommune 
føres i dag til Nordre Follo Renseanlegg IKS på Vinterbro. Her renses 

avløpsvannet i henhold til krav fra Statsforvalteren. Renseanlegget vil ikke kunne 
overholde rensekravene med den befolkningsutviklingen man ser for seg i denne 

regionen, og Statsforvalteren har derfor pålagt renseanlegget å utarbeide en 
fremdriftsplan som viser hvordan kapasitetsutfordringene skal løses. 
 

Konsept for utvidelse av Nordre follo Renseanlegg ble behandlet av 
kommunestyret i sak 21/21, den 5.5.2021. 

 Kommunestyret vedtok følgende: 
 

Kommunestyrets vedtak 05.05.2021:  
1. Nordre Follo Renseanlegg gjennomfører en trinnvis utvidelse av dagens 
renseanlegg på Vinterbro (alternativ 3), for å sikre regionens behov for 

avløpsrensing frem mot 2080, i overensstemmelse med krav satt i 
utslippstillatelsen fra Statsforvalteren i Oslo og Viken.  

2. Selskapsavtalens pkt. 11.1 endres til: Selskapets låneramme settes til kr. 300 
millioner. Selskapet kan bare ta opp lån til kapitalformål eller til konvertering av 
gammel gjeld. 

 
 

Etter at dette vedtaket ble fattet har pandemi og krigen i Ukraina skapt endrede 
råvare- og materialpriser som får store konsekvenser for kostnadene ved å sikre 
trygg og miljømessig sikker, fremtidig rensing av avløpsvannet. Effekten av 

endrede byggepriser leder til en kostnadsvekst utenfor tidligere 
sikkerhetsmarginer. I styremøte for Nordre Follo renseanlegg IKS den 14.6.2022 

ble det besluttet at det var høyst nødvendig å videreføre prosjektet, til tross for 
den betydelige økingen i råvare- og materialpriser.  
 

På grunn av økte priser i markedet er det behov for å øke lånerammen fra 300 
mill. kr til 500 mill. kr.  Styret for Nordre Follo har derfor søkt om økt 

låneramme, jf. vedlegg 1.  Det er redegjort nærmere for økningen i vedlegg 2.   
 
 

Fakta i saken: 
Nordre Follo Renseanlegg IKS (heretter kalt «NFR») ble etablert i 1971 for å 

kunne ta imot avløpsvann fra kommunen Ås, Ski og Oppegård.  Ås kommune 
eier i dag 9 % av selskapet og Nordre Follo kommune eier 91 %.  
 

Dagens nitrogenrenseanlegg, som ble bygget i 1997, er en flaskehals i 
renseprosessen og er allerede ved grensen for forventet levetid. Det er et 

påtrengende behov å få dette anlegget erstattet med et nytt anlegg med bedre 
kapasitet.  
 

Selskapsavtaler for interkommunale selskap må inneholde et tak for samlet 
låneopptak for IKS’et.  Ihht § 4 i Lov om interkommunale selskap er det 

kommunestyret i eierkommunene som vedtar selskapsavtalen. Behovet for å øke 
selskapets låneramme må derfor behandles i kommunestyret i eierkommunene.  
 

https://www.as.kommune.no/ato/p360/v1/1237190_1_1-pdf.1237190o9f7f.pdf
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Det er ikke nødvendig at kommunestyret vedtar kommunal garanti til IKS’er. 
Men långiver vil automatisk legge inn eierkommunene som garantister ut ifra 

eierandel når IKS’et tar opp lån. Dette vil si 91 % for Nordre Follo kommune og 9 
% for Ås kommune.  Dette gir et samlet garantiansvar for Nordre Follo kommune 
på inntil 455 mill. kroner og inntil 45 mill. kr for Ås kommune. 

 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Siden den økte investeringen er innenfor selvkostområdet, vil kostnadene bli 
dekket gjennom avløpsgebyret innbyggerne betaler. Det vil derfor ikke bli økte 

driftsutgifter som må dekkes innenfor ordinær driftsramme. 

 
 

Miljømessige konsekvenser: 
Det nåværende nitrogenrenseanleggets beregnede levetid er overskredet. Bryter 

det sammen, vil uønskede utslipp av nitrogen bli tilført Bunnefjorden med store 
negative miljømessige konsekvenser som resultat. 
 

Tiltaket vil bidra å sikre forsvarlig rensing av avløpsvannet som sendes ut til 
Bunnefjorden, noe som har stor betydning for vannkvaliteten i fjorden. 

 
Alternativer: 
I forbindelse med kostnadsøkningene for utvidelse av renseanlegget er det også 

foretatt en vurdering av om beslutningen om å utvide renseanlegget fortsatt er 
det riktige valget fremfor en løsning med fjellanlegg eller overføring til 

Bekkelaget. Nye kalkyler viser at tidligere konklusjon om å utvide nåværende 
renseanlegg fortsatt gir lavest netto nåverdi. Det er mest lønnsomt for 
eierkommunene og for innbyggerne ettersom det vil gi den desidert laveste 

gebyrbelastningen av de tre alternativene.  

Dette er kvalitetssikret av Cowi, jf. vedlegg 3, der deres konklusjon er slik: «Det 
er vår vurdering at prisendringene for alternativet, fjellanlegg er tilsvarende, 

mens overføringsalternativet sannsynligvis har hatt en høyere prisstigning enn 
ombygging på eksisterende tomt».  

Det nåværende nitrogenrenseanleggets beregnede levetid er overskredet. Bryter 

det sammen vil det ha store negative miljømessige konsekvenser som resultat. 
Det vurderes derfor som nødvendig med å få en økt låneramme til selskapet så 
raskt som mulig slik at prosjektet kan gjennomføres som planlagt. En utsettelse 

eller en forsinkelse vil kunne få store konsekvenser.  

 
Vurdering 

Det fremgår av gjeldende selskapsavtales pkt 7.4.3 at den enkelte representant i 

representantskapet er underlagt instruksjonsmyndighet fra eget kommunestyre. 
I denne saken er det aktuelt med en betydelig økning i NFRs låneramme. På 

denne bakgrunn anbefaler kommunedirektøren at kommunestyret gir sin 
tilslutning til forslaget til justert låneramme i forkant av representantskapets 
behandling.  
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I henhold til selskapsavtalen eier Ås kommune 9 % av NFR, og må følgelig svare 
for tilsvarende del av selskapets lån – i dette tilfelle vil det være inntil 45 mill. 

kroner.  

Kommunedirektøren har vurdert risikoen for kommunen ved den økte 
lånerammen, og finner at risikoen for kommunen er liten først og fremst fordi 

finanskostnadene ved lånet vil dekkes av gebyrbetaling fra innbyggerne.  Tiltaket 
vil medføre økte gebyrer for innbyggerne, men er samtidig viktig for å sikre  
forsvarlig rensing av avløpsvannet til Bunnefjorden. 

 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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K-69/22 
Pris for lading ved offentlige ladestasjoner 
 
Saksbehandler:  Helene Oma Saksnr.:  21/03118-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 71/22 31.08.2022 

2 Kommunestyret 69/22 14.09.2022 

 

 

  

Formannskapets innstilling 31.08.2022: 
1. Det innføres betaling for offentlige ladestasjoner eid av Ås kommune. 

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere prisnivået fremover basert på 
utviklingen i strømprisen og den samlede økonomien knyttet til 
ladestasjonene. 

3. Plassene skal skiltes med «Ladbar motorvogn under lading» og maksimalt 4 
timer lading hele døgnet. P-skive eller digital løsning skal benyttes for å 

kunne håndheve den maksimale ladetiden.  
4. Ordningen skal prises slik at den ikke går med underskudd for kommunen.  
 

_____ 
 

Formannskapets behandling 31.08.2022: 
Edvin Søvik (Ap) fremmet følgende forslag om nytt punkt 4:  
Ordningen skal prises slik at den ikke går med underskudd for kommunen. 
 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling unntatt prisen i punkt 2, ble enstemmig tiltrådt. 
Ap’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 

 

 _____ 
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Saksfremlegg 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Det innføres betaling for offentlige ladestasjoner eid av Ås kommune. 
2. Prisen settes til kr 3,5 kr pr KWh, og kommunedirektøren gis fullmakt til å 

justere prisnivået fremover basert på utviklingen i strømprisen og den 
samlede økonomien knyttet til ladestasjonene. 

3. Plassene skal skiltes med «Ladbar motorvogn under lading» og maksimalt 

4 timer lading hele døgnet. P-skive eller digital løsning skal benyttes for å 
kunne håndheve den maksimale ladetiden.   

 
 
Ås, 11.08.2022 

 
 

 
Tom-Arne Tørfoss Anette Bjerke 

kommunedirektør Virksomhetsleder Teknikk 
  
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 

Kommunestyret  
 
 

Vedlegg: 
Vedtak K, 24102018, Sak 73_18, Parkeringsbestemmelser i Ås sentrum 

Vedlegg til 73_18 - Parkeringsområder i sentrum 
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Saksutredning: 

 
Sammendrag: 
Ås kommune skal i gang med å bygge flere ladestasjoner for offentligheten, i 

tillegg til at eksisterende ladere skal oppgraderes. I den forbindelse er det 
vurdert at for å få dekket utgifter til drift og vedlikehold av ladestasjonene bør 

det innføres betaling på ladestasjonene i kommunen. Dette vil også sikre at 
ladestasjonene er ledig til kunder som faktisk har behov for å lade, ved at ingen 
er koblet til ladestasjonen i unødvendig lang tid. 

 
Kommunedirektøren anbefaler en ladepris for offentlig lading i Ås kommune på 

3,5 kr/kWh og at offentlige ladestasjoner skal skiltes med «Ladbar motorvogn 
under lading. Maks 4 timer (p-skive)» for å sikre god rullering av plassene med 

lademulighet. De reelle inntektene bør ses opp mot utgifter etter noe tid for å se 
om dette er riktig kostnadsnivå.  
 

Fakta i saken: 
De kommunale offentlige ladestasjonene har i lang tid vært fritt tilgjengelig 

basert på gjeldende parkeringsregulering og eventuelt makstid. Det har ikke blitt 
tatt betaling for selve ladingen. Etter politisk vedtak i juni 2022 ble alle offentlige 
ladestasjoner stengt i påvente av politisk vedtak på ladepriser. Det er satt i gang 

arbeid med å opprette nye og oppgradere eksisterende ladestasjoner i Ås 
kommune, og derfor ønskes det at det innføres betaling både på eksisterende 

ladestasjoner som er tilrettelagt for en slik løsning og de nye ladestasjonene som 
er planlagt etablert.  
 

Kommunen har rammeavtale med entreprenørfirmaet Laje AS for kjøp av 
ladestasjoner for "normal lading" av ladbare biler, inkludert etablering og drift 

(Viken fylkeskommune med samarbeidende kommuner). Laje har også mulighet 
for betalingsløsning for ladestasjonene der det er teknisk mulig.  
 

Det finnes i hovedsak tre ulike måter å prise lading av elbil:  
 

1. Kunden betaler for tiden kjøretøyet er koblet til ladestasjonen 
2. Kunden betaler for energien (kWh) som tilføres kjøretøyet i løpet av 

ladetiden. Dette avhenger av tilgjengelig effekt til enhver tid (kW) som 

kan gis til kjøretøyet og tiden denne effekten benyttes.  
3. En hybridløsning der kunden betaler basert på tiden den er koblet til 

ladestasjonen pluss tilført energi (kWh). 
 

Markedet har i løpet av 2022 gått mer over til å prise lading etter tilført effekt 

(alt. 2) slik at det skal være enklere å sammenligne priser mellom ulike tilbydere 
og at det tas betalt for faktisk levert produkt.  

 
Tidligere har det vært anbefalt en hybridløsning slik at man både tar betalt for tid 
og hvilken strømeffekt som leveres. Ved å måtte betale for tiden forhindrer man 

at kjøretøy fremdeles står parkert og tilkoblet i lang tid etter at kjøretøyet er 
fulladet.  

 
Ved å også måtte betale for ladeeffekt priser man den spesifikke leveransen til 

hvert kjøretøy, de må betale for eget strømforbruk, og man får også redusert 
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prisen dersom effekten er lav eller ladestasjonen ikke fungerer som den skal. 
Ved å regulere plass med lademulighet med tidsbegrensning (maks 4 timer 

under lading ved bruk av p-skive) kan man unngå at kjøretøy står lengre enn 
nødvendig. 
 

Det er bedt om innspill fra Laje AS som er vår leverandør om hvilket prisnivå vi 
bør legge oss på. Det er innhentet erfaringstall på prisnivå fra andre kommuner 

og fra Laje som også drifter ladestasjoner for mange kommuner. Laje anbefalte 
høsten 2021 en pris på 0,1 kr pr minutt og 2,5 kr pr. kWh. Samtidig poengterer 
de at kommunens politikk mot innbyggere for å redusere CO2 utslipp og 

miljøprofil kan være faktorer for å redusere prisen. Prisen bør også ses opp mot 
kostnadene for drift og vedlikehold. Med utviklingen i strømpris som observert 

fra høsten 2021 og til d.d. vil ikke denne prisen kunne dekke alle utgifter til drift 
og vedlikehold på sikt. Det er derfor gjort en ny vurdering av ladepris fra Laje i 

august 2022, der ny anbefaling er en ladepris på 3 kr pr. kWh. Etter innspill fra 
Kople AS , som er en av Lajes underleverandører, kan denne prisen virke noe lav 
i forhold til oppdaterte markedspriser. Kople har begynt å ha jevnlig regulering 

av ladepris for andre kommuner med utgangspunkt i endringer av strømprisen. 
På nåværende tidspunkt (august 2022) er denne prisen 3,28kr/kWh (+ 0,5 kr pr 

min over 8 timer) På Koples egne ladesteder ligger prisen pr d.d. på 4,1 kr/kWh 
 
Kommunen har utgifter knyttet til drift (inkludert strømforbruk) og vedlikehold 

av ladestasjonene, i tillegg til investering og kostnader knyttet til administrering. 
Inntekter fra ladestasjonene kan bidra til å dekke noen av utgiftene til drift og 

vedlikehold. Sett opp mot de historiske utgiftene til drift og vedlikehold og 
usikkerhet knyttet til utvikling av strømpris fremover, vil den foreslåtte prisen fra 
Laje på 3,0 kr/kWh antakelig medføre at kommunen har større utgifter enn 

inntekter knyttet til de offentlige ladestasjonene. Det bør derfor tas en vurdering 
av ladepris med utgangspunkt i utviklingen av strømpris i tiden fremover.  

Dersom kommunen priser lading for høyt i forhold til hva markedet er villig til å 
betale for tjenesten vil bruken av ladestasjonene gå ned, og inntektene vil 
reduseres. Det er derfor viktig at ladepris og ladetilgang følger behovet og 

betalingsvillighet i markedet. Ved å tilrettelegge for lading på attraktive steder, 
som for eksempel ladestasjoner i sentrum (p-plass Kulturhuset), vil dette 

stimulere til økt bruk og man vil derfor ha mulighet til å øke inntjeningen. Et 
eventuelt overskudd fra ladestasjonene kan øremerkes investering og 
oppgradering av kommunens ladestasjoner i fremtiden. 

 
Innføring av betaling og tidsbegrensning ved offentlige ladestasjoner vil medføre 

mer rullering av ladeplassene. Det vil bidra til at lading er tilgjengelig for dem 
med reelt behov, og dermed ikke forhindres av kjøretøy som ikke har ladebehov 
eller som ikke finner annen tilgjengelig parkeringsplass. 

 
I vedtak fra Kommunestyret 24. oktober 2018, sak 73/18, er det vedtatt 

følgende to punkter som anses som relevant for denne saken:  
«1. På kommunale parkeringsplasser innføres tre timer gratis parkering ved bruk 
av parkeringsskive i perioden kl. 07-17 på hverdager og kl. 09-15 på lørdager. 

Parkeringsskiver skal være gratis tilgjengelig i alle butikker i Ås sentrum. I tillegg 
vil det være mulig å benytte digital app-løsning. Dette skal opplyses på 

parkeringsskilt.  
(…) 
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4. Ladbare motorvogner skal parkere gratis på plasser med lademuligheter, men 
det skal betales for selve ladingen. Det skal være krav om at ladbar motorvogn 

må være tilkoblet ladestasjonen. Lading begrenses til en makstid på fire timer.» 
 
Det er altså allerede vedtatt at det skal betales for ladingen, men ikke hvor mye 

det skal koste. I tillegg må det skiltes med «Ladbar motorvogn under lading» og 
en makstid på 4 timer etter dette vedtaket. Det bør også skiltes med krav om 

bruk av p-skive for å lettere kunne håndheve makstiden.  
 
Vurdering: 

Basert på dette er kommunedirektørens anbefaling at ladepris for offentlig lading 
i Ås kommune er 3,5 kr/kWh og at offentlige ladestasjoner skal skiltes med 

«Ladbar motorvogn under lading. Maks 4 timer (p-skive)» for å sikre god 
rullering av plassene med lademulighet. 

 
Etter noe tid kan det vurderes om prisnivået skal justeres i forhold til reelle 
utgifter knyttet til ladestasjonene. Det er forventet at strømprisen i fremtiden er 

usikker og det bør derfor gjøres en ny vurdering av prisnivå opp mot utgifter 
tidligst ved jevne mellomrom. Denne vurderingen og fullmakt til å fastsette 

prisnivået foreslås delegert kommunedirektøren innenfor de rammene som er 
trukket opp i saksfremlegget. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Kommunen kan få inntekter på ladestasjonene som kan bidra til å dekke 

utgiftene i forbindelse med drift og vedlikehold av ladestasjonene.  
 
Miljømessige konsekvenser: 

Ved at det innføres betaling på ladestasjonene vil kjøretøy med reelt behov for 
lading, og som er villig til å betale for det, enklere finne tilgjengelig ladestasjon. 

Det kan bli kapasitetsproblemer ved ladestasjonene hvis det ikke innføres 
betaling. 
 

Alternativer: 
1. Andre takster for lading enn det som er foreslått. 

2. Inngå avtale med Kople (etc.) for jevnlig regulering av ladepris basert på 
utvikling i strømpris. 

 

Konklusjon med begrunnelse: 
Basert på tilgjengelig informasjon om utgifter til drift og vedlikehold av dagens 

ladestasjoner i kommunen vurderer kommunedirektøren at det skal innføres 
betaling for lading og prisen skal være 3,5 kr pr KWh. En vurdering av utgifter 
knyttet til blant annet strøm og vedlikehold opp mot faktisk inntekt over tid kan 

være med på å endre prisnivået den ene eller andre veien.  
Som vedtatt i Kommunestyret 24. oktober 2018 konkluderes det med at det er 

hensiktsmessig å skilte med maksimalt 4 timer lading hele døgnet. Dette for at 
flere skal kunne benytte ladestasjonene på attraktive tidspunkter. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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K-70/22 
Tiltaksplan for sykling, gange og trafikksikkerhet 2023-
2026 
 
Saksbehandler:  Helene Oma Saksnr.:  22/00617-16 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 16/22 23.08.2022 

2 Eldrerådet 15/22 23.08.2022 

3 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 14/22 23.08.2022 

4 Hovedutvalg for næring og miljø 23/22 23.08.2022 

5 Hovedutvalg for teknikk og plan 35/22 24.08.2022 

6 Formannskapet 72/22 31.08.2022 

7 Kommunestyret 70/22 14.09.2022 

8 Formannskapet 85/22 08.09.2022 

 
 

Formannskapets innstilling 08.09.2022: 
Offentliggjøres på kommunens nettsider når møteprotokollen er godkjent.  
 

_____ 
 

UTVALGENES BEHANDLINGER OG INNSTILLINGER 
 

Formannskapets behandling 31.08.2022: 
Notat datert 31.08.2022 angående momenter til F-sak 72/22 etter behandlinger i 

HNM og HTP, ble sendt på e-post og lagt i Teams samme dag. 
 

Omforent utsettelsesforslag: 
Saken utsettes til ekstraordinært møte 08.09.2022 kl. 17.00 av tidsmessige 
årsaker. 

 

Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Formannskapets utsettelsesvedtak 31.08.2022: 
Saken utsettes til ekstraordinært møte 08.09.2022 kl. 17.00 av tidsmessige 
årsaker. 
 

 
_____ 

 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 24.08.2022: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 

a. Nytt pkt i vedlegg C - Investeringstiltak på fylkesvei: (prioritet 3): Utvikle 
Kirkeveien (fv 1385) som miljøgate fra avkjøring mot Ås kirke til 

Meierikrysset. 

b. Nytt H2: Informere eiere langs offentlige veiere om regler for vegetasjon 
og installasjoner i frisiktssoner og på arealer regulert til veg. 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-08-09-2022.515115.MD1I984050obd73.pts.html
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c. Nytt H4: Ta initiativ til et regionalt sykkelkart for hele Follo med fokus på 
anbefalte sykkelruter for opplevelser, overnatting og rekreasjon. Tiltaket 

skal søke ekstern finansiering. 

d. Nytt punkt til 5.3 Mindre investeringstiltak, drift og planlegging (prioritet 
4): Etablere tekniske løsninger for eventuell tidlig slukking og andre 

ordninger med hensyn på energisparing på kommunale trafikkareal, 
lysløyper og anlegg. 

Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet følgende forslag:  
Pkt 1: 5.1.3 Fysiske tiltak – Ås sør  

A. Nytt tiltak S15 - med prioritet 11:  
Skilting av Søråsveien med formål å unngå gjennomkjøring av vogntog og 
tungtransport. 

 
B. Nytt tiltak S16 - med prioritet 6: 

Det innføres forbud mot gateparkering i Nylenda fra krysset Drottveien og 
langs hele Rustad skole til der veien bøyer mot nord. Sees i sammenheng 
med tiltak S3 Hjertesone Rustad skole. 

 
Pkt 2: 5.1.4 Fysiske tiltak – Ås nord - Tabell 6:  

A. Tiltak N1 Nebbaveien:  
Ny gang-sykkelvei eller fortau med nødvendig belysning vurderes 

forlenget ned Kjøyabakken, eventuelt oppgradereveistandarden fra 
Vårveien og ned Kjøyabakken. 
 

B. Tiltak N2 Breivollveien: 
For å bedre trafikkavviklingen og sikkerheten for gående og syklende i 

krysset Nessetveien/Breivollveien og på plassen mellom Nessetveien 75 
(båtutstyrsbutikken) og Nessetveien 81 (kiosken), gjøres følgende tiltak:  
Det innføres enveiskjøring i Breivollveien fra nordre avkjøring fra 

Nessetveien og sydover, til og med Nessetveien 75 (båtutstyrsbutikken). 
Det tillates kun utkjøring til høyre og sydover på Nessetveien fra 

Breivollveien.  
 
Punkt 3. Vedlegg C - Investeringstiltak på fylkesvei 

A. Nytt tiltak Fv72 - med prioritet 6:  
Ny gang-sykkelvei eller fortau med nødvendig belysning, og tilstrekkelig 

antall bussholdeplasser i Sundbyveien fra krysset ved Kongeveien (Melby) 
og til Sundbyveien 101. For å spare dyrket mark bør det vurderes om 
eksisterende veibane kan deles opp i gang/sykkelvei og bilvei med 

møteplasser. Tiltaket må sees i sammenheng med økt trafikkbelastning 
som følge av bygging av ny 4-felts E18 mellom Retvedt og Vinterbro. 

 
B. Tiltak Fv63 - med prioritet 5:  
Ny gang-sykkelvei eller fortau med nødvendig belysning og tilstrekkelig 

antall bussholdeplasser i Kongeveien fra krysset Sundbyveien og til 
Kongeveien 113. For å spare dyrket mark bør det vurderes om 

eksisterende veibane kan deles opp i gang/sykkelvei og bilvei med 
møteplasser. Tiltaket må sees i sammenheng med økt trafikkbelastning 
som følge av bygging av ny 4-felts E18 mellom Retvedt og Vinterbro. 
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C. Nytt tiltak N12 - med prioritet 5:  
Det etablereres fotgjengerovergang over Askehaugveien ved Sportsveien/ 

Skolehusveien og ved innkjøringen til Nordby barnehage, med 
fartsreduserende tiltak som sikrer at disse overgangene ikke skaper falsk 
trygghet. Tiltaket må sees i sammenheng med økt trafikkbelastning som 

følge av bygging av ny 4-felts E18 mellom Retvedt og Vinterbro, samt 
tiltak nr N4 Hjertesone Nordby skole. 

 
D. Tiltak Fv39 Gamle Mossevei: 
Gamle Mossevei fra Vinterbro/Ringnes til Oslo gjøres til gang/sykkelvei 

hvor kjøring til eiendommene tillates. 
 

Odd Rønningen (Sp) fremmet følgende forslag: 
Mindre tiltak på fylkesvei - tiltak nr Fv35 endres til:  

Redusert fartsgrense Kongsveien: Kirkeveien - Egget. 
 
Martin Østtveit-Moe (Ap) fremmet følgende forslag: 

1)  Legge inn busslomme/gangområde på sørsiden av Askehaugveien 
ved Nordby kirke som nytt tiltak på fylkesvei. 

2)  Under tiltak 12 på «mindre tiltak fylkesvei» legges til: «bedre 
trafikksikkerheten på østsiden av hogstvetveien mellom 
grunnfjellsveien og busstopp på samme side, f.eks ved å anlegge 

gangvei.» 
 

Grete Patil (KrF) fremmet følgende forslag: 
Nytt tiltak under 5.3. Trafikksikkerhet for gående og syklende skal ivaretas 
i anleggsfasen for større byggeprosjekter. 

 
Jorunn Nakken (V) fremmet følgende forslag: 

1. Koble de tre tiltakene som møtes på «gullsmedhjørnet» (F3, F4 og 
F5) på en måte som prioriterer gående og syklende. 

2.  Bedre skilting av sykkelvei via rampe fra perrong 1, samt tydelig 

varsling av kryssende trafikk. 
3.  Stryke tiltak S7, lys Søråsveien, og vurdere stenging for 

gjennomkjøring for bil. 
4.  Utvide tiltak N8 (krysset Sjøskogenvn/Nordskogenvn) til også å 

vurdere fortau langs Nordskogenveien. 

5.  Redusere budsjettet på H1 (sykkel- og gåkampanje) med 100 000 
kr, og flytte midlene til H11 (digitale kart). 

6.  Ta ut H9 (bygdebike). 
7.  Flytte H10 (pust-i-bakken-benker) opp til prioritet 5. 
8.  Bytte om prioritering på D15 (reg. av elsparkesykkel) og D16 

(vurdere enveiskjøring, blindvei i boliggater). 
9.  Fv11 (langs jernbanen Ås-Holstad) opparbeides som grusvei, og 

søke disp. Fra veinormalen. 
10.  Hjertesoner: Der dropsone foreslås nærmere enn 250 m fra skole, 

skal forslaget behandles politisk. 

 

Votering: 
 Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt med endringer som 

framkom i møtet. 
 SVs forslag ble enstemmig vedtatt. 
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 Aps forslag ble enstemmig vedtatt.  
 Hs forslag pkt 1 A og B ble enstemmig vedtatt.  

 Hs forslag pkt 2 A ble enstemmig vedtatt. 
 Hs forslag pkt 2 B ble vedtatt 8-1 (1MDG - Sjøvik). 
 Hs forslag pkt 3 A,B og C ble enstemmig vedtatt. 

 Hs forslag pkt 3 D ble vedtatt 8-1 (1MDG -Sjøvik). 
 Sps forslag ble enstemmig vedtatt.  

 KrFs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 Vs forslag pkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
 Vs forslag pkt 2 ble enstemmig vedtatt. 

 Vs forslag pkt 3 ble vedtatt 7-2 (1SV, 1KrF). 
 Vs forslag pkt 4 ble enstemmig vedtatt. 

 Vs forslag pkt 5 ble nedstemt 6-3 (1Sp, 1MDG-Sjøvik, 1V). 
 Vs forslag pkt 6 ble nedstemt 8-1 (1V). 

 Vs forslag pkt 7 ble enstemmig vedtatt. 
 Vs forslag pkt 8 ble nedstemt 8-1 (1V). 
 Vs forslag pkt 9 ble nedstemt 6-3 (2MDG, 1V). 

 Vs forslag pkt 10 ble vedtatt 7-2 (2H). 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 24.08.2022: 
1.  Tiltaksplan for sykling, gange og trafikksikkerhet 2023-2026 vedtas med  
   følgende endringer: 
  

a. Nytt pkt i vedlegg C - Investeringstiltak på fylkesvei: (prioritet 3): Utvikle 
Kirkeveien (fv 1385) som miljøgate fra avkjøring mot Ås kirke til 

Meierikrysset. 

b. Nytt H2: Informere eiere langs offentlige veiere om regler for vegetasjon 
og installasjoner i frisiktssoner og på arealer regulert til veg. 

c. Nytt H4: Ta initiativ til et regionalt sykkelkart for hele Follo med fokus på 

anbefalte sykkelruter for opplevelser, overnatting og rekreasjon. Tiltaket 
skal søke ekstern finansiering. 

d. Nytt punkt til 5.3 Mindre investeringstiltak, drift og planlegging (prioritet 
4): Etablere tekniske løsninger for eventuell tidlig slukking og andre 

ordninger med hensyn på energisparing på kommunale trafikkareal, 
lysløyper og anlegg. 

e. Legge inn busslomme/gangområde på sørsiden av Askehaugveien ved 

Nordby kirke som nytt tiltak på fylkesvei. 
 
f. Under tiltak 12 på «mindre tiltak fylkesvei» legges til: «bedre 

trafikksikkerheten på østsiden av Hogstvetveien mellom Grunnfjellsveien 
og busstopp på samme side, f.eks ved å anlegge gangvei.» 

 
g. 5.1.3 Fysiske tiltak – Ås sør  

Nytt tiltak S15 - med prioritet 11:  

Skilting av Søråsveien med formål å unngå gjennomkjøring av vogntog og 
tungtransport. 

 
h. 5.1.3 Fysiske tiltak – Ås sør 
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Nytt tiltak S16 - med prioritet 6: 
Det innføres forbud mot gateparkering i Nylenda fra krysset Drottveien og 

langs hele Rustad skole til der veien bøyer mot nord. Sees i sammenheng 
med tiltak S3 Hjertesone Rustad skole. 
 

i. 5.1.4 Fysiske tiltak – Ås nord - Tabell 6:  
Tiltak N1 Nebbaveien:  

Ny gang-sykkelvei eller fortau med nødvendig belysning vurderes 
forlenget ned Kjøyabakken, eventuelt oppgradereveistandarden fra 
Vårveien og ned Kjøyabakken. 

 
 

j. 5.1.4 Fysiske tiltak – Ås nord - Tabell 6:  
Tiltak N2 Breivollveien: 

For å bedre trafikkavviklingen og sikkerheten for gående og syklende i 
krysset Nessetveien/Breivollveien og på plassen mellom Nessetveien 75 
(båtutstyrsbutikken) og Nessetveien 81 (kiosken), gjøres følgende tiltak:  

Det innføres enveiskjøring i Breivollveien fra nordre avkjøring fra 
Nessetveien og sydover, til og med Nessetveien 75 (båtutstyrsbutikken). 

Det tillates kun utkjøring til høyre og sydover på Nessetveien fra 
Breivollveien. 

 

k. Vedlegg C - Investeringstiltak på fylkesvei 
A. Nytt tiltak Fv72 - med prioritet 6:  

Ny gang-sykkelvei eller fortau med nødvendig belysning, og tilstrekkelig 
antall bussholdeplasser i Sundbyveien fra krysset ved Kongeveien (Melby) 
og til Sundbyveien 101. For å spare dyrket mark bør det vurderes om 

eksisterende veibane kan deles opp i gang-/sykkelvei og bilvei med 
møteplasser. Tiltaket må sees i sammenheng med økt trafikkbelastning 

som følge av bygging av ny 4-felts E18 mellom Retvet og Vinterbro. 
 
l. Vedlegg C - Investeringstiltak på fylkesvei 

Tiltak Fv63 - med prioritet 5:  
Ny gang-sykkelvei eller fortau med nødvendig belysning og tilstrekkelig 

antall bussholdeplasser i Kongeveien fra krysset Sundbyveien og til 
Kongeveien 113. For å spare dyrket mark bør det vurderes om 
eksisterende veibane kan deles opp i gang-/sykkelvei og bilvei med 

møteplasser. Tiltaket må sees i sammenheng med økt trafikkbelastning 
som følge av bygging av ny 4-felts E18 mellom Retvet og Vinterbro. 

 
m. Vedlegg C - Investeringstiltak på fylkesvei 
 Nytt tiltak N12 - med prioritet 5:  

Det etablereres fotgjengerovergang over Askehaugveien ved Sportsveien/ 
Skolehusveien og ved innkjøringen til Nordby barnehage, med 

fartsreduserende tiltak som sikrer at disse overgangene ikke skaper falsk 
trygghet. Tiltaket må sees i sammenheng med økt trafikkbelastning som 
følge av bygging av ny 4-felts E18 mellom Retvet og Vinterbro, samt tiltak 

nr N4 Hjertesone Nordby skole. 
 

n. Tiltak Fv39 Gamle Mossevei: 
Gamle Mossevei fra Vinterbro/Ringnes til Oslo gjøres til gang-/sykkelvei 

hvor kjøring til eiendommene tillates. 
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o. Mindre tiltak på fylkesvei - tiltak nr Fv35 endres til:  

Redusert fartsgrense Kongsveien: Kirkeveien - Egget. 
 
p. Nytt tiltak under 5.3. Trafikksikkerhet for gående og syklende skal ivaretas  

i anleggsfasen for større byggeprosjekter. 
 

q. Koble de tre tiltakene som møtes på «gullsmedhjørnet» (F3, F4 og F5) på  
en måte som prioriterer gående og syklende. 

 

r. Bedre skilting av sykkelvei via rampe fra perrong 1, samt tydelig varsling 
av kryssende trafikk. 

 
s. Stryke tiltak S7, lys Søråsveien, og vurdere stenging for gjennomkjøring  

for bil. 
 

t. Utvide tiltak N8 (krysset Sjøskogenvn/Nordskogenvn) til også å vurdere 

fortau langs Nordskogenveien. 
 

u. Flytte H10 (pust-i-bakken-benker) opp til prioritet 5. 
 
v. Hjertesoner: Der dropsone foreslås nærmere enn 250 m fra skole, skal 

    forslaget behandles politisk. 
 

2. Finansiering av tiltak i tiltaksplanen avklares i forbindelse med kommunens 
handlingsprogram for 2023-2026 og budsjett 2023. 
 

_____ 
 

  
 

Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 23.08.2022: 
Emilie Efe Åm (Ap) fremmet følgende forslag: 

1. Tabell 3; Stryke S7, lys Søråsveien.  
2. Legge inn busslomme/gangområde på sørsiden av Askehaugveien ved 

Nordby kirke som nytt tiltak på fylkesvei. 

 

Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet følgende forslag 

1. Tiltak D7 (veileder for sykkelparkering ved nybygg) gis prioritet nr. 1 
under «mindre investeringstiltak».  

2. Nytt til S7, pri. 2: Trinn 1: Vurdere muligheten for å omregulere veien 
over jordet fra Landåskollen til Herumveien til gang- og sykkelvei. Mål: 
øke trafikksikkerheten uten store investeringskostnader. 

Utrykningskjøretøy i tjeneste må fortsatt kunne benytte veien. Trinn 2: 
Gjennomføre tiltak 

3. Kommunedirektøren bes om å legge frem et estimat for de totale 
kostnadene ved å opparbeide kvalitetssikrede sykkelparkeringer ved alle 
kommunale funksjonsbygg og arbeidsplasser i forbindelse med 

budsjettprosessen. 
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Olav Fjeld Kraugerud (V) fremmet følgende forslag: 
TILTAK: 

1. HJ gen: Om av/påstigning /droppsone nærmere enn 250m à da går 
tiltaket til politisk behandling. 

2. Åsgård HJ à prioritet 1  

3. Prioritet 2 (D2) og 1 (D1) byttes om.  
4. Prioritet 16 (D16) gis prioritet 2 (D2). Tillegg D16. Prioriterte gater er 

Langbakken, Søråsveien og Solfallsveien i Ås sør. 
5. D15 (pri 4) til prioritet D10. 
6. Tillegg N8 «…..og vurdere utbedring av Nordskogenveien med fortau.» 

7. Nytt punkt F6: God skilting for visuell sammenkobling av tiltak F3, F4 og 
F5. Inkl. bedre merking av undergangen, også fro de som kommer ved 

søndre nedramping.  
8. Fv11: Kommunen søker veimyndighet om om dispensasjon fra veinormal 

og ber om grus som dekke.  
9. H10 gis prioritet H5.  

 

Fellesforslag fra SV, V, R: 
H11 slås sammen med H1.  

 

Votering: 
MDGs forslag 1 ble enstemmig vedtatt. 
Aps forslag 1 Tabell 3 ble vedtatt 8-1 (Sp). 

MDGs forslag pkt. 2 ble vedtatt 5-4 (2H, Ap, Sp). 
MDGs forslag pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 

Vs forslag pkt. 1 ble nedstemt 6-3 (2V, SV). 
Vs forslag pkt. 2 ble nedstemt 6-3 (2V, R). 
Vs forslag pkt. 3 ble vedtatt 8-1 (Sp). 

Vs forslag pkt. 4 ble vedtatt 5-4 (1Ap, 2H, 1Sp). 
Vs forslag pkt. 5 ble nedstemt 7-2 (2V). 

Vs forslag pkt. 6 ble enstemmig vedtatt. 
Vs forslag pkt. 7 ble vedtatt 8-1 (Sp). 
Vs forslag pkt. 8 ble nedstemt 5-4 (2V,2H). 

Vs forslag pkt. 9 ble nedstemt 5-4 (2V, SV, R). 
Fellesforslag fra SV, V, R ble vedtatt 8-1 (Ap). 

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Aps forslag pkt. 2 ble enstemmig vedtatt 
 

Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 23.08.2022: 
1. Tiltaksplan for sykling, gange og trafikksikkerhet 2023-2026 vedtas med 

følgende endringer: 

a) Tiltak D7 (veileder for sykkelparkering ved nybygg) gis prioritet nr. 1 
under «mindre investeringstiltak».  

b) Tabell 3; Stryke S7, lys Søråsveien 

c) Nytt punkt S7, prioritet. 2: Trinn 1: Vurdere muligheten for å omregulere 
veien over jordet fra Landåskollen til Herumveien til gang- og sykkelvei. 

Mål: øke trafikksikkerheten uten store investeringskostnader. 
Utrykningskjøretøy i tjeneste må fortsatt kunne benytte veien. Trinn 2: 
Gjennomføre tiltak 

d) Kommunedirektøren bes om å legge frem et estimat for de totale 
kostnadene ved å opparbeide kvalitetssikrede sykkelparkeringer ved alle 
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kommunale funksjonsbygg og arbeidsplasser i forbindelse med 
budsjettprosessen. 

e) Prioritet 2 (D2) og 1 (D1) byttes om.  
f) Prioritet 16 (D16) gis prioritet 2 (D2). Tillegg D16. Prioriterte gater er 

Langbakken, S øråsveien og Solfallsveien i Ås sør. 

g) Tillegg N8: «…..og vurdere utbedring av Nordskogenveien med fortau.»  
h) Nytt punkt F6: God skilting for visuell sammenkobling av tiltak F3, F4 og 

F5. Inkl. bedre merking av undergangen, også for de som kommer ved 
søndre nedramping.  

i) H11 slås sammen med H1. 

j) Legge inn busslomme/gangområde på sørsiden av Askehaugveien ved 
Nordby kirke som nytt tiltak på fylkesvei. 

 
2. Finansiering av tiltak i tiltaksplanen avklares i forbindelse med kommunens 

handlingsprogram for 2023-2026 og budsjett 2023. 
 

_____ 

 
  

 

Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling 23.08.2022: 
Rolf Berntsen fremmet følgende tillegg til kommunedirektørens innstilling: 

Ved innkjøring til Bjørnebekk bør det etableres et gangfelt. Videre bør 

veien til dagtilbudet for funksjonshemmede reasfalteres slik at det blir 
imøtekommende for funksjonshemmede. 

 
Steinar Antonsen fremmet følgende tillegg til kommunedirektørens innstilling: 

Det etterlyses gode rutiner for innsamling av elektriske sparkesykler og 

gode parkeringsmuligheter for disse slik at de ikke kommer i veien for 
funksjonshemmede. 

 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling med tilleggsforslag fra Rolf Berntsen og Steinar 
Antonsen ble enstemmig tiltrådt. 

 

Råd for personer med funksjonsnedsettelses uttalelse 23.08.2022: 
1. Tiltaksplan for sykling, gange og trafikksikkerhet 2023-2026 vedtas. 

2. Finansiering av tiltak i tiltaksplanen avklares i forbindelse med kommunens 
handlingsprogram for 2023-2026 og budsjett 2023. 
3. Ved innkjøring til Bjørnebekk bør det etableres et gangfelt. Videre bør veien til 

dagtilbudet for funksjonshemmede reasfalteres slik at det blir imøtekommende 
for funksjonshemmede. 

4. Det etterlyses gode rutiner for innsamling av elektriske sparkesykler og gode 
parkeringsmuligheter for disse slik at de ikke kommer i veien for 
funksjonshemmede. 

 
 

_____ 
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Eldrerådets behandling 23.08.2022: 
Rådet drøftet seg frem til følgende forslag: 

Tilsvarer eldrerådets uttalelse.  
 

Votering: Rådets omforente forslag ble enstemmig tiltrådt.  
 

Eldrerådets uttalelse 23.08.2022: 
Kommunedirektørens innstilling tiltres med følgende merknader: 
 Eldrerådet savner helhetlige tiltak som fremmer alle myke trafikanter (ikke 

bare skolebarn), som reduserer behovet for biltrafikk. Eksempel på helhetlige 

tiltak er et sammenhengende nett av gang- og sykkelveier. 
 Eldrerådet ønsker et mer dekkende busservicetilbud og med lettere 

innstigning på busser, det vil si plan innstigning. Bedre bestillingstransport 

ønskes. 
 

_____ 
 
 

 

Ungdomsrådets behandling 23.08.2022:  
Votering: Enstemmig 
 

Ungdomsrådets vedtak 23.08.2022:  
1. Tiltaksplan for sykling, gange og trafikksikkerhet 2023-2026 vedtas. 
2. Finansiering av tiltak i tiltaksplanen avklares i forbindelse med kommunens 
handlingsprogram for 2023-2026 og budsjett 2023. 

 
_____ 
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Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
1. Tiltaksplan for sykling, gange og trafikksikkerhet 2023-2026 vedtas. 

2. Finansiering av tiltak i tiltaksplanen avklares i forbindelse med kommunens 
handlingsprogram for 2023-2026 og budsjett 2023. 

 
Ås, 05.08.2022 
 

Tom-Arne Tørfoss Anette Bjerke 
Kommunedirektør Virksomhetsleder Teknikk 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsråd 

Eldreråd 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse 
Hovedutvalg for næring og miljø 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
Formannskapet 

Kommunestyret 
 
Vedlegg: 

1. Tiltaksplan for sykkel, gange og trafikksikkerhet 2023-2026 datert 09.08.2022 
2. Oppsummering høringsinnspill med kommunedirektørens vurdering 20220722 

3. 22_01604-41 Samling med høringsuttalelser 
4. Endringsmarkert - Tiltaksplan for sykkel, gange og trafikksikkerhet 2023-2026  
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Vedtak i HNM-sak 8/22 (05.04.2022): Førstegangsbehandling.  

Høringsdokumenter ligger i sak 22/01604, høringsuttalelser følger som vedlegg 
til saksfremlegget. 
 

Gjeldende tiltaksplan for sykling og gange 
Gjeldende tiltaksplan for trafikksikkerhet 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Viken fylkeskommune, Statens vegvesen og NMBU.  

Virksomheter i kommunen som omfattes av tiltak i planen. 
Vedtatt tiltaksplan publiseres på kommunens nettsider.  

https://www.as.kommune.no/getfile.php/4791343.2703.bqsabsslqlkuzz/Tiltaksplan+for+sykling+og+gange+%C3%85s+kommune+2020_2023Vedtatt%2B19.06.19.pdf
https://www.as.kommune.no/getfile.php/4927407.2703.szbtpunmqwipbi/Tiltaksplan+for+trafikksikkerhet+2021-2024.pdf
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Kommunedirektøren har slått sammen tidligere tiltaksplaner for hhv. sykling og 
gange og trafikksikkerhet til tiltaksplan for sykling, gange og trafikksikkerhet, i 

tråd med kommunestyrets vedtak 30.09.2021. 
 

Kommunen mottok 21 eksterne uttalelser i forbindelse med høring av 
tiltaksplanen. Kommunen har også hatt møte med Viken fylkeskommune og 
Statens vegvesen for å få informasjon om status på infrastrukturprosjekter og 

faglige innspill til prioritering av tiltak.  
 

Tiltaksplanen gir et godt grunnlag for prioritering av finansiering og 
gjennomføring av tiltak for å tilrettelegge bedre for mer sykling, gange og 

trafikksikkerhet i Ås kommune. 
 
Fakta i saken: 

Tiltaksplanen skal i utgangspunktet rulleres årlig. På grunn av begrensede 
ressurser til gjennomføring av tiltak i de tidligere tiltaksplanene ble 

tiltaksplanene for henholdsvis trafikksikkerhet og sykling og gange ikke rullert i 
2021.  
 

I 2021 ble det vedtatt at Tiltaksplan for sykling og gange og Tiltaksplan for 
trafikksikkerhet skulle samles i en tiltaksplan. Sammenslåingen var hovedsakelig 

for å lettere kunne se ulike tiltak i samme område i sammenheng. Samtidig har 
det vært en uklar avgrensning for ulike tiltak mellom de to planene, som man nå 
ikke behøver å ta hensyn til.  

 
Denne tiltaksplanen beskriver tiltak for å nå de vedtatte målene i Sykkel– og 

gåstrategien og nullvisjonen. Ved neste rullering av sykkel- og gåstrategien skal 
trafikksikkerhet også inkluderes, slik at kommunen får en overordnet temaplan 
for sykling, gange og trafikksikkerhet med langsiktige mål og strategier. 

 
Hjertesone  

I gjeldende tiltaksplan for sykling og gange er det vedtatt at det skal etableres 
Hjertesone rundt alle barneskoler i Ås. Dette er ytterligere vektlagt i den nye 
planen. Når hjertesonen skal etableres, skal det utarbeides en 

trafikksikringsplan. Trafikksikringsplanen kan beskrive tiltak for å fremme sykling 
og gange til skolen, men også punkter/strekninger der det er utfordringer knyttet 

til trafikksikkerhet. Hjertesonene legger premisser for begrenset biltrafikk i 
skolens umiddelbare nærhet, med tilrettelegging for droppsoner utenfor 
hjertesonen for elever som må kjøres til skolen. Det er FAU/skole som er 

ansvarlig for utarbeidelse av trafikksikringsplan, med deltakelse fra både skolens 
administrasjon og SFO i prosjektet. Kommunedirektøren stiller med faglige råd 

ved behov og ressurser til kampanjearbeid og tiltak beskrevet i 
trafikksikringsplanen.  
 

Det er startet et pilotprosjekt med Hjertesone rundt Sjøskogen skole, med støtte 
fra Viken fylkeskommune. Erfaringene fra Sjøskogen skole danner grunnlag for 

videre arbeid med Hjertesone i Ås kommune. Kommunen har fått midler fra 
fylkeskommunen til videre arbeid med Hjertesone på to nye skoler i 2022.  

 



Ås kommune 

Kommunestyret 14.09.2022  Side 29 av 132 

 

Medvirkning og høring  
Det ble gjennomført en tidlig medvirkningsrunde der skolene ble invitert til å 

komme med innspill før utarbeidelse av høringsutkastet. Det kom inn innspill fra 
FAU ved Nordbytun ungdomsskole, Rustad skole, Åsgård skole og Brønnerud 
skole. Kommunen fikk også oversendt en rekke innspill fra syklister ifb. med 

«Vintersykkelfest» på Vitenparken. I forkant av utarbeidelse av høringsutkastet 
gjorde kommunedirektøren en vurdering av disse innspillene.  

 
Det er gjennomført høring av tiltaksplanen, der myndigheter, lag, foreninger, 
skoler og barnehager ble invitert til å sende innspill, i tillegg til at kommunen har 

annonsert på nett og i Ås avis. Det kom til sammen 21 innspill fra FAU-er, 
organisasjoner, privatpersoner, NMBU og myndigheter. De fleste innspillene 

dreier seg om prioritering av infrastrukturtiltak, fartsreduserende tiltak og drift, 
samt ønske om mer utdypende informasjon f.eks. om trafikksikkerhet. 

Kommunedirektøren har vurdert innspillene og gjort noen endringer i 
prioriteringer og lagt til enkelte tiltak som følge av dette. Se vedlagte 
oppsummering av høringsuttalelser og kommunedirektørens vurdering av disse 

for detaljer. 
 

Kommunedirektøren har hatt møte med representanter fra Viken fylkeskommune 
og Statens vegvesen for å få faglige innspill og avklaringer om kommunens 
ønskede tiltak langs fylkes- og riksveier. Viken fylkeskommune ga innspill om at 

tiltak på fylkesvei bør deles opp i investeringstiltak og mindre tiltak. Vedlegg C er 
endret som følge av dette. Kommunedirektøren har fulgt deres faglige innspill 

der de vurderer tiltak ut fra ulike fastsatte kriterier. En del tiltak er tatt ut eller 
nedprioritert med bakgrunn i disse innspillene. Blant annet gjelder dette tiltak 
som går på etablering av gangfelt eller redusert fartsgrense.  

 
Viken fylkeskommune følger gitte kriterier fra Statens vegvesen for vurdering av 

gangfelt og fartsgrenser, les mer om dette her. Viken fylkeskommunes 
begrunnelse for å ikke etablere gangfelt selv om det er et ønske/behov for det, 
er at de ikke nødvendigvis er et trafikksikkerhetstiltak, og i noen tilfeller kan føre 

til flere ulykker der forholdene ikke ligger til rette, fordi de kan gi falsk trygghet. 
Utbedring av krysningsområder for gående og syklende kan løses på andre 

måter, som for eksempel tilrettelagt krysningspunkt, der det ikke er grunnlag for 
å opprette gangfelt.  
 

Innhold i tiltaksplanen  
Tiltakene i tiltaksplanen er delt opp i fem kategorier. Tiltakene fra de to tidligere 

tiltaksplanene er ivaretatt innenfor disse kategoriene. For fysiske tiltak er det 
laget en geografisk deling mellom sør og nord slik at tiltakene er enklere å se i 
sammenheng. Fysiske tiltak defineres som tiltak for å bedre gang- og 

sykkelanlegg, bedre trafikksikkerhet i kryss, fartsreduserende tiltak som 
fartshumper mm, reduksjon av fartsgrenser og belysning. Kategoriene er listet 

opp nedenfor:  
 

• Fysiske tiltak på kommunal vei:  

o Ås sør (skolekrets for Kroer, Rustad, Åsgård og Brønnerud)  
o Ås nord (skolekrets for Solberg, Sjøskogen og Nordby)  

• Holdningsskapende arbeid  
• Mindre investeringstiltak, drift og planlegging  

• Fysiske tiltak på fylkesvei (delt i investeringstiltak og mindre tiltak) 

https://viken.no/tjenester/vei-og-kollektiv/trafikksikkerhet/
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Sykkelparkering ved kommunale funksjonsbygg og arbeidsplasser er ført opp 

som ett tiltak for hele kommunen, da det fortsatt mangler mange steder. 
Kommunedirektøren vil prioritere utbygging ut fra behov og avsatt budsjett hvert 
år i fireårsperioden.  

 
 

Vurdering: 
Kommunedirektøren har vurdert prioritering av fysiske tiltak fra de tidligere 
tiltaksplanene og innspill fra FAU og andre ut fra disse kriteriene:  

 
1. Trafikksikker skolevei.  

2. Sammenhengende hovednett for sykkel og gange.  
3. Stor andel syklister og fotgjengere i dag: høy befolkningstetthet og 

arbeidsplasskonsentrasjon– stor forventet vekst.  
4. Estimerte kostnader, reguleringsstatus og eiendomsforhold.  
5. Om det er flere funksjoner på samme strekning. Eksempelvis skal hensyn 

til skoleveier og turliv m.v. vektlegges. Slike hensyn kan f.eks. bety at en 
turvei ikke skal asfalteres og at en sti ikke skal oppgraderes.  

 
Kommunedirektøren har prioritert tiltakene etter sin faglige vurdering opp mot 
disse vurderingskriteriene. For fylkesvei er tiltakene prioritert fra 

kommunedirektørens side opp mot tilbakemeldinger fra Viken fylkeskommune. 
Noen tiltak er endret til mer generelle formuleringer, for eksempel kan tiltak om 

opprettelse av gangfelt ha blitt omformulert til tilretteleggelse av kryssing. 
Dersom det ikke er grunnlag for å opprette gangfelt på stedet kan 
trafikksikkerheten allikevel bedres med belysning og andre tiltak i kryssingen. 

Nummereringen av tiltakene er videreført fra høringsutkastet slik at man kan se 
hvilke omprioriteringer som er gjort som følge av høringen. Tiltakenes nummer 

vil oppdateres etter vedtak. 
 
De fleste tiltakene fra de eksisterende planene er videreført. Tiltak som er 

gjennomført eller som kommunedirektøren anser som vanskelig å få gjennomført 
er tatt ut av tabellene. I tillegg er tiltak som er aktuelle etter perioden 2023-

2026 listet opp i Vedlegg E i tiltaksplanen. 
 
Mange av høringsinnspillene som etterspør mer informasjon i tiltaksplanen kan 

ikke etterkommes, fordi tiltaksplanen skal være kortfattet, med fokus på tiltak. 
Mer omfattende tekst om strategisk arbeid hører hjemme i temaplan/strategi. 

Slike innspill fra høringen er registrert, og vil bli vurdert når ny temaplan for 
sykling, gange og trafikksikkerhet skal utarbeides. 
 

Hjertesone  
I de gjeldende tiltaksplanene er tiltak for å forbedre gang- og sykkelveinettet og 

trafikksikkerhetstiltak listet opp og delvis prioritert. Kommunedirektøren mener 
at trafikksikkerhetsarbeid for å gjøre skoleveiene tryggere bør ha høy prioritet 
når det gjelder fysiske tiltak. Kommunedirektøren mener videre at det er behov 

for å jobbe mer helhetlig og systematisk med trafikksikkerhet rundt skolene, slik 
mange andre kommuner har gode erfaringer med i arbeid med hjertesoner.  

 
For tiltak i nærhet til skole og skolevei er kommunedirektørens anbefaling derfor 

at disse tiltakene/problemområdene skal vurderes i det helhetlige arbeidet med 
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Hjertesone i samarbeid med FAU og skolene. Tiltak som naturlig faller innunder 
arbeidet med Hjertesoner rundt barneskolene er derfor flyttet til dette tiltaket. 

Trafikksikringsplanen som skal utarbeides av FAU og skolene vil danne 
grunnlaget for Kommunedirektørens prioritering av ulike fysiske tiltak i 
Hjertesonene rundt skolene.  

 
Større prosjekter i forbindelse med Hjertesonen ved de ulike barneskolene er 

trukket ut i tiltakslistene for å vise kostnadene til disse prosjektene (avsnitt 
5.1.2-5.1.3 i tiltaksplanen). For mindre tiltak er kommunedirektørens anbefaling 
at midlene fordeles ut fra en samlet årlig pott til Hjertesoner for alle 

barneskolene i Ås kommune. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Tiltaksplanen er førende for bruken av midler som avsatt til gjennomføring av 

tiltak i tiltaksplanen. De konkrete økonomiske konsekvensene for perioden 2023-
2026 fremkommer i tabellene nedenfor og dette vil ligge til grunn for 
behandlingen av kommunens handlingsprogram, budsjett og økonomiplan.  

 
Fylkeskommunen utarbeider samferdselsstrategi og handlingsprogram for 

samferdsel som gir strategiske føringer og budsjett for samferdselsoppgavene. 
Ås kommune gir fylkeskommunen innspill i disse prosessene hvert år. Tiltaksplan 
for sykling, gange og trafikksikkerhet ligger til grunn for de tiltakene som 

kommunen prioriterer å spille inn til fylkeskommunen.  
 

Tabellen nedenfor viser tiltaksplanens behov for investeringsmidler i perioden 
2023-2026. Midler til Hjertesone (HJ1) er fordelt i sør og nord for de totalt 8 
barneskolene i kommunen. Kostnaden er oppgitt i 1000 kr. 

 

Investeringsbudsjett pr år 2023 2024 2025 2026 SUM 

Fysiske tiltak - Ås sør 1287,5 1957,5 2661,5 2967,5 8874 

Fysiske tiltak - Ås nord 912,5 2062,5 912,5 362,5 4250 

Drift og planlegging 200 200 200 200 800 

Holdningsskapende arbeid 400 500 400 400 1700 

Sykkelparkering 500 500 500 500 2000 

SUM 3300 5220 4674 4430 17624 

 
 
For driftstiltakene under drift og planlegging er det for år 2023 tatt utgangspunkt 

i kommunedirektørens innspill til budsjett for 2022, mens det i perioden 2024 til 
2026 antakelig er behov for ytterligere midler til henholdsvis asfaltering av G/S-

vei og vegetasjonsrydding for å kunne sikre en god standard langs våre veier. 
Kommunedirektøren planlegger å sette i gang et arbeid for å gi oversikt over 

kommunale veier inkludert dagens kvalitet, som kan sikre at midlene i fremtiden 
blir benyttet på en best mulig måte.  
 

Tiltaksplanen gir følgende estimerte behov for driftsbudsjett i perioden 2023-
2026 for tiltak omhandlet i tiltaksplanen. Kostnaden er oppgitt i 1000 kr.  
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Driftsbudsjett pr år 2023 2024 2025 2026 SUM 

Fysiske tiltak - Ås sør 
    

0 

Fysiske tiltak - Ås nord 
    

0 

Drift og planlegging 900 1210 1210 1210 4530 

Holdningsskapende arbeid 240 240 250 250 980 

Sykkelparkering 
    

0 

SUM 1140 1450 1460 1460 5510 

 

 
Miljømessige konsekvenser: 

Gjennomføring av tiltakene i planen gjør det lettere og tryggere for innbyggerne 
å sykle og gå. Trafikksikkerhetstiltak kan bidra til redusert behov for å 
hente/bringe skolebarn på grunn av trafikkfarlig skolevei og trafikksikkerhets-

utfordringer rundt skolene. Dette bidrar til å nå kommunens vedtatte mål om 
17% sykkelandel og 25% gangandel innen 2030, kommunens mål om reduksjon 

i klimagassutslipp og nullvisjonen om ingen drepte eller varig skadde i trafikken. 
 
Alternativer: 

1. Tiltaksplanen vedtas med følgende endringer: (Beskriv endringer) 
2. Tiltaksplanen vedtas ikke og sendes tilbake til kommunedirektøren for 

bearbeidelse. (Begrunnelse) 
 
Konklusjon med begrunnelse: 

Tiltaksplanen slik den foreligger gir en tydelig prioritering av tiltak, der særlig 
barneskolenes Hjertesoner skal være førende for tiltak i umiddelbar nærhet av 

skolene. Kommunedirektøren anbefaler at det avsettes midler og ressurser til 
gjennomføring av tiltakene i budsjettprosessen. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-71/22 
Rullering av tiltaksplan idrett, nærmiljø og friluftsliv 
 
Saksbehandler:  Grethe Johnsen Saksnr.:  22/02241-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 18/22 23.08.2022 

10 Formannskapet 86/22 08.09.2022 

2 Eldrerådet 16/22 23.08.2022 

3 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 16/22 23.08.2022 

4 Hovedutvalg for næring og miljø 24/22 23.08.2022 

5 Hovedutvalg for teknikk og plan 36/22 24.08.2022 

6 Hovedutvalg for helse og sosial 21/22 24.08.2022 

7 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 23/22 24.08.2022 

8 Formannskapet 73/22 31.08.2022 

9 Kommunestyret 71/22 14.09.2022 

 

Formannskapets innstilling 08.09.2022: 
Offentliggjøres på kommunens nettsider så snart møteprotokollen er godkjent.  

 
_____ 

 
 

UTVALGENES BEHANDLINGER OG INNSTILLINGER 

 
 

Formannskapets behandling 31.08.2022: 
Kommunedirektøren justerte sin innstilling pkt. 3, jf. vedlegg 2 til saken/e-post 
22.08.2022 til: Tiltaksplanen vil fra 2024 utgjøre tiltaksdelen i ny 
kommunedelplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv. 

 
Omforent utsettelsesforslag: 

Saken utsettes til ekstraordinært møte 08.09.2022 kl. 17.00 av tidsmessige 
årsaker. 
 

Votering:  
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Formannskapets utsettelsesvedtak 31.08.2022: 
Saken utsettes til ekstraordinært møte 08.09.2022 kl. 17.00 av tidsmessige 
årsaker. 
 

_____ 
 

 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 24.08.2022: 
Kommunedirektøren justerte sin innstilling i punkt 3 til følgende: 

3. Tiltaksplanen vil fra 2024 utgjøre tiltaksdelen i ny kommunedelplan for 
idrett, nærmiljø og friluftsliv. 

Medlemmene ble orientert om endringen pr. ep. 22.08. fra administrasjonen og i 
utvalgsmøtet. 
 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-08-09-2022.515115.MD1I984050obd73.pts.html
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Nils Sopp (H) fremmet følgende forslag: 
Innen neste rullering inviteres til fellesmøte med aktørene som omfattes 

av tiltaksplanen, slik at rulleringen i bedre grad tilpasses brukeren. 
 

Det legges inn et eget avsnitt i planen som omhandler behandling av store 

saker som f.eks. svømmehall. 
 

Gro Haug (FrP) fremmet følgende forslag: 
Lysløypa nord i bygd prioriteres høyt på listen, da den har ventet i flere år. 
Tiltaket er falt ut. 

 
Heidi Berentsen (V) fremmet følgende forslag: 

Ved neste rullering: Legge ved historikk over tiltak som er tatt ut og en 
begrunnelse. 

 

Votering: 
H´s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
FrP´s forslag ble tiltrådt 8-1 (MDG) 
V´s forslag ble tiltrådt 7-2 (H, Sp) 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 24.08.2022: 
1. Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2023-2024 vedtas med følgende 

tillegg/endringer: 
Innen neste rullering inviteres til fellesmøte med aktørene som omfattes 
av tiltaksplanen, slik at rulleringen i bedre grad tilpasses brukeren. 

 

Det legges inn et eget avsnitt i planen som omhandler behandling av store 
saker som f.eks. svømmehall. 

 
Lysløypa nord i bygd prioriteres høyt på listen, da den har ventet i flere år. 
Tiltaket er falt ut. 

 

Ved neste rullering: Legge ved historikk over tiltak som er tatt ut og en 
begrunnelse. 

 

2. Finansiering av tiltak i tiltaksplanen avklares i forbindelse med kommunens 
handlingsprogram for 2023-26 og budsjett 2023. 
 

3. Tiltaksplanen vil fra 2024 utgjøre tiltaksdelen i ny kommunedelplan for idrett, 
nærmiljø og friluftsliv. 

 
_____ 

 

 
 

  
 

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 24.08.2022: 
Kommunedirektøren justerte sin innstilling i punkt 3 til følgende: 

3.  Tiltaksplanen vil fra 2024 utgjøre tiltaksdelen i ny kommunedelplan for 
idrett, nærmiljø og friluftsliv. 

Medlemmene ble orientert om endringen pr. ep. 22.08. og av utvalgsleder før 
behandlingen i møtet. 
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Votering: 
Kommunedirektørens innstilling punkt 1, 2, og endret innstilling i punkt 3 ble 

enstemmig tiltrådt.  
 

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 24.08.2022: 
1. Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2023-2024 vedtas.  

2. Finansiering av tiltak i tiltaksplanen avklares i forbindelse med kommunens 
handlingsprogram for 2023-26 og budsjett 2023. 

3. Tiltaksplanen vil fra 2024 utgjøre tiltaksdelen i ny kommunedelplan for idrett, 
nærmiljø og friluftsliv. 
 

_____ 
 

 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 24.08.2022: 
Kommunedirektøren justerte sin innstilling pkt. 3, jf. vedlegg 2 til saken/e-post 

22.08.2022 til: Tiltaksplanen vil fra 2024 utgjøre tiltaksdelen i ny 
kommunedelplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv  

 
Martin Østtveit-Moe (Ap) fremmet følgende forslag: 

1. All lyssetting av nærmiljøanlegg skal være godt skjermet, gjerne lavt 
plassert, og med gode av/på/dimme funksjoner slik at lysforurensning 
begrenses. 

2.  Ved ønske om rydding og oppgradering av skogholt i boligområder og 
ved skoler skal naturen på stedet ivaretas, både store trær og busker og 

kratt er verdifulle for barn og unge og for biologisk mangfold, og evt. 
slike tiltak skal derfor vurderes og godkjennes av naturforvalter. 

3. Fjerne punktet om lys på Grønnslett. (ivaretas tilstrekkelig av lysløype 

Aschjemskogen) 
 

Votering: 
 Kommunedirektørens innstilling punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt med 

tillegg av endringer framkommet i møtet. 
 Kommunedirektørens justerte innstilling punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 

 Aps forslag pkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 
 Aps forslag pkt 3 ble vedtatt 5-4 (1Sp, 1SV, 1V, 1KrF). 

 

Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 24.08.2022: 
1.  Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2023-2024 vedtas med 

følgende endringer:  

  
a. All lyssetting av nærmiljøanlegg skal være godt skjermet, gjerne 

lavt plassert, og med gode av/på/dimme funksjoner slik at 
lysforurensning begrenses. 

b. Ved ønske om rydding og oppgradering av skogholt i boligområder 

og ved skoler skal naturen på stedet ivaretas, både store trær og 
busker og kratt er verdifulle for barn og unge og for biologisk 

mangfold, og evt. slike tiltak skal derfor vurderes og godkjennes av 
naturforvalter. 
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c. Fjerne punktet om lys på Grønnslett. (ivaretas tilstrekkelig av 
lysløype Aschjemskogen). 

 
2.  Finansiering av tiltak i tiltaksplanen avklares i forbindelse med 

kommunens handlingsprogram for 2023-26 og budsjett 2023. 

3.  Tiltaksplanen vil fra 2024 utgjøre tiltaksdelen i ny kommunedelplan for 
idrett, nærmiljø og friluftsliv.  

 
_____ 

 

  
 

Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 23.08.2022: 
Kommunedirektøren justerte sin innstilling pkt. 3, jf. vedlegg 2 til saken/e-post 
22.08.2022 til: Tiltaksplanen vil fra 2024 utgjøre tiltaksdelen i ny 
kommunedelplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv  

 
Tor Malnes Grobstok (MDG) fratrådte som inhabil, ingen vara tiltrådte. 

 
Olav Fjeld Kraugerud (V) fremmet følgende tilleggsforslag: 

1. Kommunedirektør lager oversikt av geografisk fordeling av midlene i 
planen til neste rullering. 

2. Kommunedirektør lager oversikt over hvilke tidligere tiltak som ikke er 

med videre.  
 

Emilie Efe Åm (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 

1. All lyssetting av nærmiljøanlegg skal være godt skjermet, gjerne lavt 
plassert, og med gode av/på/dimme funksjoner slik at lysforurensning 
begrenses. 

 
2. Ved ønske om rydding og oppgradering av skogholt i boligområder og 

ved skoler skal naturen på stedet ivaretas, både store trær og busker og 
kratt er verdifulle for barn og unge og for biologisk mangfold, og evt slike 
tiltak skal derfor vurderes og godkjennes av naturforvalter. 

 
3. Fjerne punkt 15 - Belysning Grønnsletta (tabell 2) 

 
Knut Merox Iversen (SV) fremmet følgende forslag: 

Ved neste rullering av planen skal Råd for Personer med 

funksjonsnedsettelser være høringsinnstans 
 

Votering: (8 voterende) 
Vs forslag pkt. 1 og 2. ble enstemmig vedtatt. 
Aps forslag 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 
Aps forslag 3 ble vedtatt 5-3 (2V, R) 

SVs forslag ble nedstemt 6-2 (SV, R) 
Kommunedirektørens innstilling punkt 1,2 og 3 ble enstemmig tiltrådt. 

 

Hovedutvalg for næring og miljøs innstiling 23.08.2022: 
1. Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2023-2024 vedtas med følgende 

endringer: 
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a. All lyssetting av nærmiljøanlegg skal være godt skjermet, gjerne lavt 
plassert, og med gode av/på/dimme funksjoner slik at lysforurensning 

begrenses. 
b. Ved ønske om rydding og oppgradering av skogholt i boligområder og ved 

skoler skal naturen på stedet ivaretas, både store trær og busker og kratt 

er verdifulle for barn og unge og for biologisk mangfold, og evt slike tiltak 
skal derfor vurderes og godkjennes av naturforvalter. 

c. Fjerne punkt 15 - Belysning Grønnsletta (tabell 2) 

 

2 Kommunedirektør lager oversikt av geografisk fordeling av midlene i planen 

til neste rullering. 
3. Kommunedirektør lager oversikt over hvilke tidligere tiltak som ikke er med 

videre.  
4. Finansiering av tiltak i tiltaksplanen avklares i forbindelse med kommunens 

handlingsprogram for 2023-26 og budsjett 2023. 

5.  Tiltaksplanen vil fra 2024 utgjøre tiltaksdelen i ny kommunedelplan for idrett, 
nærmiljø og friluftsliv. 

 
_____ 

  
 

Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling 23.08.2022: 
Justert innstilling pkt. 3 i kommunedirektørens innstilling var orientert om i epost 

til rådsmedlemmene 22.08.2022 og lyder som følger: 
Tiltaksplanen vil fra 2024 utgjøre tiltaksdelen i ny kommunedelplan for 

idrett, nærmiljø og friluftsliv. 
 
Rolf Berntsen fremmet følgende tilleggspunkt til kommunedirektørens innstilling: 

Personer som forestår aktivitetstilbud for funksjonshemmede, bør delta i 
utarbeidelse av tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv. 

 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling med tilleggspunktet fra Rolf Berntsen ble 
enstemmig tiltrådt. 

 
 

Råd for personer med funksjonsnedsettelses uttalelse 23.08.2022: 
1. Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2023-2024 vedtas.  
2. Finansiering av tiltak i tiltaksplanen avklares i forbindelse med kommunens 
handlingsprogram for 2023-26 og budsjett 2023. 

3. Tiltaksplanen vil fra 2024 utgjøre tiltaksdelen i ny kommunedelplan for idrett, 
nærmiljø og friluftsliv. 

4. Personer som forestår aktivitetstilbud for funksjonshemmede, bør delta i 
utarbeidelse av tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv. 
 

_____ 
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Eldrerådets behandling 23.08.2022: 
Kommunedirektøren justerte sin innstilling pkt. 3, jf. vedlegg 2 til saken/e-post 

22.08.2022 til: Tiltaksplanen vil fra 2024 utgjøre tiltaksdelen i ny 
kommunedelplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv. 
 

Rådet drøftet seg frem til følgende forslag: 
Tilsvarer eldrerådets uttalelse.  

 

Votering: Rådets omforente forslag ble enstemmig tiltrådt.  
 

Eldrerådets uttalelse 23.08.2022: 
Kommunedirektørens innstilling tiltres med følgende merknader: 

 Eldrerådet ber om at eldre blir ivaretatt i temaplanen.  
 Hvilebenker savnes mellom blant annet sentrum og Sentralkrysset, og også 

fra Essostasjonen langs jernbanen til broen over jernbanen. 
 

_____ 

 
 

  
 

Ungdomsrådets behandling 23.08.2022: 
Votering: Enstemmig 
 

Ungdomsrådets vedtak 23.08.2022:  
1. Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2023-2024 vedtas.  
2. Finansiering av tiltak i tiltaksplanen avklares i forbindelse med kommunens 

handlingsprogram for 2023-26 og budsjett 2023. 
3. En temaplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv skal utarbeides. Tiltaksplanen fra 

2024 vil utgjøre tiltaksdelen i ny kommunedelplan. 
 
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
1. Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2023-2024 vedtas.  

2. Finansiering av tiltak i tiltaksplanen avklares i forbindelse med kommunens 
handlingsprogram for 2023-26 og budsjett 2023. 

3. En temaplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv skal utarbeides. Tiltaksplanen fra 
2024 vil utgjøre tiltaksdelen til denne temaplanen. 
 

 
 

 
Ås, 10.08.2022 
 

 
 

Tom-Arne Tørrfoss Anette Bjerke  
Kommunedirektør Virksomhetsleder Teknikk 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret  
 

Behandlingsrekkefølge: 
 
 

 
Vedlegg: 

Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2023-24 090822 
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Fakta i saken: 
Tiltaksplanen omhandler konkrete prosjekter og tilretteleggingstiltak innen idrett, 

nærmiljø og friluftsliv. Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres årlig 
som en del av Ås kommunes handlingsprogram. For å kunne søke spillemidler fra 

Kulturdepartementet til tiltak, må tiltakene være oppført og vedtatt i en 
kommunal plan.  
 

Kommunen kunngjorde rulleringen av tiltaksplanen på kommunens nettsider. 
Frivillige lag og foreninger ble invitert til å gi innspill fra mars – mai 2022. 

Kommuneadministrasjonen har også kommet med innspill. Alle innspillene, både 
interne og eksterne, er tatt med i planen med unntak av en kommentar fra 

Naturvernforbundet i Ås som vil bli hensyntatt i arbeidet med ny temaplan.  
 
Tiltakenes prioritering i tiltaksplanen er grunnlag for fylkeskommunens 

behandling av søknadene og Kulturdepartementets tildeling.  
 

Grunnlaget for prioritering av tiltakene i tiltaksplanen er:  
1. Igangsatte og ferdigstilte prosjekter  
2. Prosjekter som innebærer samarbeid/samskaping med frivilligheten  

 
Under den politiske behandlingen av tiltaksplanen i 2021 (Sak 21/00849-32) ble 

det vedtatt at tiltaksplanen skal inngå som tiltaksdel i ny temaplan for idrett, 
nærmiljø og friluftsliv. Temaplan skal omhandle kommunens overordnede mål, 
visjoner og strategi for all fysisk aktivitet, aktivitetsskapende nærmiljø, 

tilrettelegging for idrett og friluftsliv i Ås. Utarbeidelse av en ny temaplan krever 
gode prosesser, godt kunnskapsbasert arbeid og en samlet oversikt over 

kommunens eksisterende tilrettelegging for idrett, nærmiljø og friluftsliv. 
Arbeidet med ny temaplan vil starte høsten 2022. Temaplanen skal ferdigstilles i 
løpet av 2023. 

 
Vurdering:  

De senere årene har den samlede søknadssummen om spillemidler overskredet 
ordningens tilgjengelige midler. Dette har medført at flere vedtatt igangsatte 
prosjekter, også i Ås, ikke har fått tildelt spillemidler. Det har ført til at en større 

andel av prosjektene må dekkes med egne/andre midler. Kommunedirektøren 
anbefaler derfor at igangsatte tiltak prioriteres høyt for å sikre finansiering for 

disse så langt det er mulig. Eksempler på dette er tiltakene på Åsgård skole og 
Åshallen. Kommunedirektøren mener også at tiltak som innebærer 
samarbeid/samskaping med frivilligheten bør prioriteres. Tiltakene er listet opp i 

prioritert rekkefølge i tabell 1 og 2 i tiltaksplanen.  
 

Økonomiske konsekvenser: 
Tiltaksplanen er førende for bruken av midler til gjennomføring av tiltak. 
For perioden 2023-2026 legges det til grunn at årlig behov for investeringsmidler 

på kr 1,5 mill videreføres.  
 

Miljømessige konsekvenser: 
Miljømessige konsekvenser må vurderes ved gjennomføring av hvert enkelt 

tiltak.  
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Alternativer: 
Ingen 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
For å imøtekomme kommunens og frivillighetens ønskede satsning på idrett, 

nærmiljø og friluftsliv samt muliggjøre søknader om spillemidler, vedtas 
«Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2023-2024».  
 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Januar 2023 
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K-72/22 
R-287 - Områdereguleringsplan for Ås sentralområde - 
Klage på vedtak 
 
Saksbehandler:  Magnus Ohren Saksnr.:  14/02222-384 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 31/22 22.06.2022 

2 Kommunestyret 72/22 14.09.2022 

 

 

Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 22.06.2022: 
Klagen utgjør ikke nye momenter som ikke var kjent da kommunestyrets vedtak 

ble truffet. Klagen tas dermed ikke til følge. 
 

_____ 

 
 

 

Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 22.06.2022: 
Zara Berg (H) fremmet alternativ innstilling:  

Klagen utgjør ikke nye momenter som ikke var kjent da kommunestyrets 
vedtak ble truffet. Klagen tas dermed ikke til følge. 

 

Votering: 
 Kommunedirektørens innstilling ble nedstemt 5-4 (1Sp, 2MDG, 1V) ved 

alternativ votering mot Hs forslag. 
 
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Ås kommunestyre har vurdert klagen i henhold til fvl. § 33. Kommunen finner at 
klagers anførsler utgjør momenter som medfører en annen vurdering av saken 

enn det som framkommer av vedtak datert 24.11.2021.  
 
Kommunestyret finner at klagen delvis kan tas til følge, og at fortau langs 

fylkesvei 152 snevres inn til 4 meters bredde lenger mot vest enn i vedtatt 
plankart, tilsvarende forslag til nytt plankart datert 08.06.2022 og som vist i 

saksfremleggets figur 2. 
 
 

Ås, 13.06.2022 
 

Tom Arne Tørfoss Ellen Grepperud 
Kommunedirektør                                       virksomhetsleder samfunnsutvikling 

  
 
Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 
Kommunestyret 

 
Vedlegg: 

1. Klage på vedtak, Johan K. Skanckes vei 11 
2. R-287 Vedtatt plankart, datert 24.02.2022 
3. R-287 Forslag til plankart, datert 08.06.2022 

4. Saksutskrift Kommunestyret, sak 80-21, datert 30.11.2021 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Planbestemmelser for områdereguleringsplan for Ås sentralområde 
Planbeskrivelse 

Beskrivelse av kryssløsninger, Sweco 11.03.2021 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kari Skoklefald og Lars Toralf Samuelsen, Johan K. Skanckes vei 11  
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Saksutredning: 
 

Fakta i saken: 
Ås kommunestyre vedtok i møte 24.11.2021 endring av områdereguleringsplan 
for Ås sentralområde. Endringen omfattet i hovedsak utstrekning av arealformål 

for nye kryssløsninger langs fylkesvei 152. Plankartet ble revidert i henhold til 
vedtaket, og er datert 24.02.2022. Kommunestyrevedtaket ble kunngjort 

09.03.2022. 
 
Kommunestyrets vedtak er påklaget av grunneiere av Johan K. Skanckes vei 11, 

gnr. 61 bnr. 11, Kari Skoklefald og Lars Toralf Samuelsen. I 
områdereguleringsplan for Ås sentralområde er eiendommen omfattet av felt B19 

som er regulert til boligformål med 200 %-BRA, i 3-4 etasjer. 
 

Klager anfører at endring av områdeplanen avsetter areal til fortau langs 
fylkesvei 152 i for stor utstrekning på eiendommen gnr. 61 bnr. 11. Avsatt areal 
oppleves som særlig uheldig ettersom fortausarealet også berører dagens 

etablerte bebyggelse, og det er også etablert en glassfibertank for biobrensel 
innenfor denne delen av eiendommen. Arealet avsatt til fortau på eiendommen 

utgjør 62,2 kvm i plankart vedtatt 24.11.2021, og forholdet er vist i figur 1 
nedenfor. 
 

  
Figur 1. Utsnitt av plankart datert 24.02.2022. Areal markert i rødt viser arealbeslag på 
eiendommen 61/11 og 55/7 som følge av fortau SF15. Areal markert i grønt viser areal 

avsatt til boligbebyggelse utenfor eiendomsgrensen. 

 
Klager skriver at dersom klagen ikke tas til følge vil de kreve økonomisk 

erstatning. Klagen er framsatt innen klagefristens utløp og følger saken som 
vedlegg 1.  
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Vurdering: 

Kommunedirektøren har vurdert klagen, og undersøkt muligheter for tilpasning 
av utstrekning av fortausareal langs strekningen som i større grad reduserer 
behovet for tomteerverv, og muliggjør at etablert bebyggelse på eiendommen 

kan opprettholdes ved gjennomføring av veitiltak langs strekningen. 
 

Fortauet SF15 som berører eiendommen er i plankart vedtatt 24.11.2021 avsatt 
med bredde 6,2 meter i vest ved kollektivholdeplass, og med bredde 6,1 meter 
ved østre avgrensning av eiendommen gbnr 61/11. Videre øst langs fylkesveien 

snevres fortauet inn til 4,4 meter, og helt ned mot bredde 3,3 meter i møtet med 
Idrettsveien i nordøst.  

 
Fortausbredden snevres altså inn langs østre del av strekningen. Mot vest er 

fortausbredden utvidet, slik at det kan etableres romsligere fortau langs nye 
kollektivholdeplasser som også vil bidra til å danne forplass for fremtidig 
sentrumsbebyggelse henvendt mot holdeplassen i tilgrensede byggeområde BS1.  

 
Fortau langs fylkesveiens nordside kommer som tillegg til infrastruktur langs 

sydsiden av veien, avsatt som sammenhengende sykkelvei med fortau i 5 meters 
bredde gjennomgående.  
 

Byggegrenser for ny bebyggelse i byggeområdene BS1, samt B19-21 langs 
fylkesveien er ikke fastsatt i områdeplanen, og det er konkretisert i bestemmelse 

§ 4 i områdeplanen at avstand til veien for ny bebyggelse i områdene først skal 
fastsettes endelig ved detaljregulering av byggeområdene, etter ønske fra 
Statens vegvesen gjennom planprosessen. 

 
Kommunedirektøren har vurdert klagens innhold og sett bredden på fortauet 

langs nordsiden av fylkesveien i sammenheng. Med utgangspunkt i arealene 
tilgjengelig langs strekningen, foreslåtte nye veitiltak herunder nye 
kryssløsninger, og ønske om å omdisponere minst mulig dyrka mark syd for 

veien, vurderer kommunedirektøren likevel at fortausbredden i større grad kan 
tilpasses dagens eiendomsforhold enn hva som er lagt til grunn i plankart vedtatt 

24.11.2021.  
 
Kommunedirektøren vurderer at fortausbredden kan snevres inn tidligere langs 

strekningen mot øst, og at det dermed kan gjøres vesentlig mindre arealbeslag 
på eiendommen gbnr 61/11. En slik innsnevring innebærer at utvidelsen av 

fortausbredden først og fremst skjer nærmere kollektivholdeplassen, vest for den 
aktuelle eiendommens sydøstre hjørne. Overordnet sett vurderer 
kommunedirektøren denne justeringen som fornuftig, all den tid den i større grad 

imøtekommer bekymring om arealbeslag og sikrer at etablert bebyggelse kan 
opprettholdes uavhengig av gjennomføringstidspunkt for veitiltak. Videre 

opprettholdes en fornuftig fortausbredde på 4 meter, som gir fleksibilitet i 
bredden med tanke på utforming av eventuelt vedlikeholdsareal i nordre del av 
fortauet, og sikrer god sammenheng med vedtatt bredde på fortauet langs 

strekningen for øvrig. 
 

Virkninger av foreslått justering er vist i figur 2 nedenfor, og er innarbeidet i 
forslag til nytt plankart datert 08.06.2022. Foreslått plankart reduserer behov for 

arealerverv av eiendommen 61/11 til 13.9 kvm. Endringen gir samtidig en 
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utvidelse av byggeområdene B19 som samlet utgjør 43 kvm, og en utvidelse av 
byggeområdet B20 på 24,7 kvm utenfor dagens eiendomsgrenser. 

 

 
Figur 2. Utsnitt av forslag til plankart datert 08.06.2022. Areal markert i rødt viser 
arealbeslag på eiendommen 61/11 som følge av fortau SF15. Areal markert i grønt viser 
areal avsatt til boligbebyggelse utenfor eiendomsgrensen for eiendommene 61/11 og 
55/7, som foreslås som en utvidelse av de tilgrensende byggeområdene B19 og B20. 

 
Kommunedirektøren vurderer at det kan være aktuelt å gjennomføre 
grensejustering eller makeskifte for å sikre hensiktsmessig gjennomføring av 

områdeplanen, både med tanke på opparbeidelse av veitiltak og tilpasning av ny 
bebyggelse i byggeområdet B19. 

 
Kommunedirektøren vurderer også at justeringen av plankartet ikke 
vanskeliggjør gjennomføring av foreslåtte kryssløsninger langs veien, ettersom 

kun fortausbredden er innsnevret med endringsforslaget og samsvarer i større 
grad med avsatte bredder lenger øst langs veistrekningen. 

 
Kommunedirektøren vurderer derfor at klagen delvis kan tas til følge til fordel for 

både byggeområdet, med tanke på etablert bruk og fremtidig bebyggelse, og for 
nye veitiltak i området, som kan gjennomføres uten behov for å erstatte dagens 
bebyggelse eller vesentlig behov for tomteerverv.  

 
Kommunedirektøren minner om at både ny bebyggelse i byggeområdene langs 

veien og nye veitiltak skal detaljreguleres forutfor iverksetting av tiltak i 
området. Kommunedirektøren vurderer derfor at eventuelle ytterligere 
tilpasninger kan avklares i videre detaljprosjektering av tiltak både for 

veiutforming langs strekningen og eventuelle fremtidige tilgrensende 
byggeprosjekter. 
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Kommunedirektøren vil etter en samlet vurdering av klagen dermed anbefale at 

klagen delvis tas til følge, og at foreslått plankart datert 08.06.2022 vedtas. 
 
Alternativer: 

Klagen utgjør ikke nye momenter som ikke var kjent da kommunestyrets vedtak 
ble truffet. Klagen tas dermed ikke til følge. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren mener klagers anførsler med fordel kan ivaretas ved mindre 

justeringer av plankart for områdereguleringsplan for Ås sentralområde, gjennom 
å snevre inn bredde på fortau SF15 langs fylkesvei 152 på et tidligere tidspunkt 

langs strekningen. En slik justering vurderes ikke å gi vesentlige virkninger på 
øvrige areal avsatt til veitiltak i området, og muliggjør gjennomføring av tiltak i 

området som er gjensidig uavhengig av hverandre. 
 
Kommunedirektøren vil derfor anbefale at klagen delvis tas til følge, og at 

plankart for områdereguleringsplan for Ås sentralområde endres i tråd med 
vedlagt forslag til plankart datert 08.06.2022. 

 
Kan vedtaket påklages? 
Ja 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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K-73/22 
R-321 Detaljreguleringsplan for Vollskogen – 
Førstegangsbehandling  
 
Saksbehandler:  Hanna Kristensen Husabø Saksnr.:  18/01394-80 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 29/22 22.06.2022 

2 Kommunestyret 73/22 14.09.2022 

 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 22.06.2022: 
-mindretallsanket til kommunestyret 
 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 
plan å legge ut til offentlig ettersyn forslag til detaljplan R-321 for Vollskogen 
som vist på kart datert 08.06.2022, planbestemmelser datert 08.06.2022 og 

planbeskrivelse datert 08.06.2022 
 

Planforslagets sendes aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse med følgende tillegg: 
 

1. For å sikre trygg flomvei ut av planområdet sørover innarbeides 
forpliktende tiltak i henhold til notat om bekkegjenåpning (vedlegg 9) i 

reguleringsbestemmelsene. 
2. Det skal vurderes nødvendighet av tiltak for gående og syklende langs 

Søråsveien. 
3. Beslag av dyrka og dyrkbar mark skal begrenses til maks 145 daa, 

inkludert nødvendige tilførselsveier, i tråd med avsatt areal i 

kommuneplan. Noen av delarealene som beholdes som grøntområder 
innenfor planområdet skal, i den grad området fortsatt kan defineres som 

LNF, ikke regnes med i beslaget. Gang- og sykkelvei regnes ikke med i 
beslaget. 

4. Krav til minste utomhusareal på hvert enkelt felt skal være i tråd med § 

14.3 "Minimumskrav til størrelse på uteoppholdsareal" i kommuneplanens 
planbestemmelser. Det vil si at alle felt hvor det etableres tomannsbolig 

skal minste uteoppholdsareal være 200 m2 (ikke 150m2) og for alle felt 
hvor det etableres kjedehus eller rekkehus skal minste uteoppholdsareal 
være 150 m2 (ikke 100m2). 

5.  Tabellene under punkt 2.6 Bolig antall i planbestemmelsene endres fra: 
«Felt Maks antall boenheter per felt  

BKS1 44  
BKS2 31  
BFS1 18  

BKS3 26  
BKS4 33  

BFS2 18  
BKS5 23  
BKS6 21  

BKS7 44  
BFS3 22» 

Til: 



Ås kommune 

Kommunestyret 14.09.2022  Side 49 av 132 

 

«Felt Maks antall boenheter per felt  
BKS1 34  

BKS2 21  
BFS1 18  
BKS3 16  

BKS4 23  
BFS2 18  

BKS5 13  
BKS6 11  
BKS7 34  

BFS3 12» 
6. HTP fastholder at beste løsning for skolevei til Brønnerud i vest er 

eksisterende kjerrevei. Denne må utformes på en måte som skåner de 
verdifulle trærne i området med tilhørende rotsone, og disse trærne skal 

gis egen hensynssone. SVVs ønske om sekundær atkomstvei i denne delen 
av planen imøtekommes ikke. 

 

_____ 
 

 

Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 22.06.2022: 
 
Martin Løken (MDG) fremmet følgende forslag:     

Reguleringsplan for Vollskogen, inkludert nødvendige tilførselsveier, legges 
ikke ut på høring/offentlig ettersyn før følgende er innarbeidet i nytt 

forslag: 
 
1. Beslag og fragmentering av dyrka og dyrkbar mark i hele planen 

inkludert atkomstveier skal begrenses til avsatt areal i 
kommuneplanen. Det skal dokumenteres at dette blir fulgt i et 

oppdatert områdeavgrenset arealregnskap for dyrka/dyrkbar mark. 
2.  Dyrkbar og dyrka mark skal gjennomgående måles hver for seg og 

regnes som to ulike verdier.  

3.  Kommunedirektør bes vurdere om det gamle beiteområdet må 
defineres som dyrka eller dyrkbar mark. 

4.  HTP fastholder at beste løsning for skolevei til Brønnerud i vest er 
eksisterende kjerrevei. Denne må utformes på en måte som skåner 
de verdifulle trærne i området med tilhørende rotsone, og disse 

trærne skal gis egen hensynssone. SVVs ønske om sekundær 
atkomstvei i denne delen av planen imøtekommes ikke. 

5.  Planområdet utvides og bekkegjenåpning gjennomføres for 
kulverten i Kjennsbekken, av hensyn til flomveier, friluftsliv og 
biologisk mangfold. 

 
Martin Østtveit-Moe (Ap) fremmet forslag om følgende føringer for planen: 

1. Beslag av dyrka og dyrkbar mark skal begrenses til maks 145 daa, 
inkludert nødvendige tilførselsveier, i tråd med avsatt areal i 
kommuneplan. Noen av delarealene som beholdes som 

grøntområder innenfor planområdet skal, i den grad området 
fortsatt kan defineres som LNF, ikke regnes med i beslaget. Gang- 

og sykkelvei regnes ikke med i beslaget. 
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2.  Krav til minste utomhusareal på hvert enkelt felt skal være i tråd 
med § 14.3 "Minimumskrav til størrelse på uteoppholdsareal" i 

kommuneplanens planbestemmelser. Det vil si at alle felt hvor det 
etableres tomannsbolig skal minste uteoppholdsareal være 200 m2 
(ikke 150m2) og for alle felt hvor det etableres kjedehus eller 

rekkehus skal minste uteoppholdsareal være 150 m2 (ikke 100m2). 
3.  Tabellene under punkt 2.6 Bolig antall i planbestemmelsene endres 

fra: 
«Felt Maks antall boenheter per felt  
BKS1 44  

BKS2 31  
BFS1 18  

BKS3 26  
BKS4 33  

BFS2 18  
BKS5 23  
BKS6 21  

BKS7 44  
BFS3 22» 

Til: 
«Felt Maks antall boenheter per felt  
BKS1 34  

BKS2 21  
BFS1 18  

BKS3 16  
BKS4 23  
BFS2 18  

BKS5 13  
BKS6 11  

BKS7 34  
BFS3 12» 

 

Mindretallsanke:  
Vedtaket ble mindretallsanket til kommunestyret av Martin Løken (MDG) og Anne 

Gyri Sjøvik (MDG). 
 

Votering: 
 Forslag om å legge planen på høring ble tiltrådt 6-3 (2MDG, 1SV) i en 

prøvevotering. 
 Kommunedirektørens innstilling kulepunkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 

 Aps forslag pkt 1 ble foreløpig vedtatt 6-3 (2MDG, 1SV) ved alternativ 
votering mot MDGs forslag pkt 1. 

 Aps forslag: 

 pkt 1 ble vedtatt 6-3 (2MDG, 1SV) i realitetsvoteringen. 
 pkt 2 ble enstemmig vedtatt. 

 pkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
 MDGs forslag: 

 pkt 2 ble nedstemt 7-2 (MDG). 

 Pkt 3 ble nedstemt 6-3 (2MDG, 1SV). 
 Pkt 4 ble vedtatt 7-2 (2H). 

 Pkt 5 ble nedstemt 6-3 (2MDG, 1SV). 
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 Kommunedirektørens innstilling innledende tekst ble vedtatt 7-2 (MDG) ved 
alternativ votering mot MDGs forslag innledende tekst. 

 
_____ 

 
 

 
Saksfremlegg 

 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 
plan å legge ut til offentlig ettersyn forslag til detaljplan R-321 for Vollskogen 

som vist på kart datert 08.06.2022, planbestemmelser datert 08.06.2022 og 
planbeskrivelse datert 08.06.2022 

 
Planforslagets sendes aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse med følgende tillegg: 

 
 For å sikre trygg flomvei ut av planområdet sørover innarbeides 

forpliktende tiltak i henhold til notat om bekkegjenåpning (vedlegg 9) i 
reguleringsbestemmelsene. 

 Det skal vurderes nødvendighet av tiltak for gående og syklende langs 

Søråsveien. 
 

 
 
Ås, 10.06.2022 

 
Tom-Arne Tørfoss                                       Ellen Grepperud  

Kommunedirektør                                       Virksomhetsleder samfunnsutvikling 
  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for næring og miljø, 01.03.2022 
Hovedutvalg for teknikk og plan, første gang, 02.03.2022 
Hovedutvalg for teknikk og plan, første gang, 22.06.2022 

Offentlig ettersyn 
Hovedutvalg for teknikk og plan, annen gang 

Kommunestyret 
 
Vedlegg: 

1. Saksutskrift Hovedutvalg for teknikk og plan 02.03.2022 R-321 
Detaljregulering for Vollskogen - Førstegangsbehandling 

2. Redegjørelse for endringspunkter etter HTPs vedtak 02.03.2022 
3. Planbeskrivelse, datert 08.06.2022 
4. Plankart, datert 08.06.2022 

5. Planbestemmelser, datert 08.06.2022  
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6. Illustrasjonsplan, datert 20.05.2022 
7. Illustrasjonshefte 

8. Vurdering av Vollskogen som amfibiehabitat, datert 04.2022 
9. Notat om vurdering av bekkegjenåpning, datert 20.05.2022 
10. Notat med vurdering av eiker langs gang- og sykkelvei, datert april 2022 

11. Arealtabell utbyggingsområde 
12. Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 20.05.2022 

13. Redegjørelse for oppfølging av kvalitetsprogram for Ås sentralområde, datert 
20.05.2022 
14. Fagrapport Naturmangfold 11.06.2021 

15. VAO-Rammeplan, datert 20.05.2022 
16. VAO-Plankart, datert 20.05.2022 

17. Hydrogeologisk notat, 03.02.2021 
18. Temakart for turstier, datert 20.05.2022 

19. Notat om skogskjøtsel, datert 12.06.2021 
20. Registreringsrapport for kulturminner, datert 08.03.2021 
21. Vurdering av nær- fjern- og landskapsvirkning 

22. Trafikkanalyse, datert 13.08.2021 
23. Utredning av atkomstløsninger, datert 13.05.2021 

24. Vurdering av forbindelser mot Herumveien og Søråsveien 
25. Handelsanalyse for nærbutikk, datert 13.08.2021 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
1. Samlehefte vegtegninger 

2. Notat om veiløsninger 
3. Utredning av skoleveier 
4. Fagrapport akustikk 

5. Vurdering av klimagassutslipp fra byggegrunn 
6. Høringsuttalelser ved varsel om oppstart og utvidelser av planområdet 

7. Planprogram for Vollskogen 
8. Referat fra oppstartsmøte 
9. Oppsummering medvirkningsopplegg med NMBU og Brønnerud 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Egen liste.  
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Saksutredning: 
 

Fakta i saken: 
Forslag til detaljreguleringsplan for Vollskogen omfatter et område syd for 
Kjerringjordet, vest for Sørås/Pentagon nær Ås sentrum. Området er i dag 

ubebygd og omfatter en skogteig omringet av dyrka mark i nord, vest, og syd.   
 

Området er avsatt i kommuneplanens arealdel til boligbebyggelse, hvor om lag 
160 dekar av Vollskogen er avsatt til boligformål. Området er ikke underlagt 
noen tidligere vedtatte reguleringsplaner. Planforslaget legger opp til en justering 

av avgrensningen av området avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanen, for å 
bedre tilpasse bebyggelsen til landskapet i området. 

 
Initiativtaker for forslaget er grunneiere i området, Hans Tore Heir og Lorentz 

Erik Colberg, i samarbeid med utviklerne Ås Hageby Holding AS. Den foreslåtte 
planavgrensningen omfatter eiendommene med gårds- og bruksnummer 36/1, 
36/3, 42/1, 43/3, 42/1/196, 42/1/277, samt 36/5 og 36/7. Disse omfatter 

Vollskogen, eid av Heir og Colberg, samt tilgrensende eiendommer eid av NMBU, 
og tilgrensende eiendommer ved Østre Voll gård. 

 
Planforslaget legger til rette for å etablere 200 nye boliger i området, i tråd med 
kommunens boligprogram. Foreslått boligbebyggelse er fordelt i 10 ulike delfelt, 

som alle er gitt særegne bestemmelser om utforming som sikrer varierte 
bygningstyper i området. Bebyggelsen er foreslått som småhusbebyggelse med 

byggehøyder opp til 9 m for småhusbebyggelse og 10,5 m for konsentrert 
småhusbebyggelse. 
 

Planprosess: 
Planstatus 

Planområdet er i all hovedsak avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens 
arealdel, som utbyggingsområde B11. Utbyggingsområdet i kommuneplanen har 
et areal på 160 daa. Vestlige del av planområdet er avsatt til LNF. Området er 

videre underlagt hensynsone H310_4, som innebærer at fare for ras- og 
skredfare skal vurderes ved detaljplanlegging. 

 
Kommunens boligprogram legger til grunn at det kan være aktuelt å etablere 
opptil 200 boliger i området. 

 
Varsel om oppstart og høring av planprogram 

Berørte naboer og myndigheter ble varslet oppstart av planarbeid med forslag til 
planprogram og planavgrensning med frist for uttalelse 04.01.2019. Det ble 
mottatt 14 uttalelser ved varsel om oppstart.  

 
Som følge av at det i høringen ble gitt utrykk for ønske om å vurdere bedre 

tilrettelagt skolevei mot Brønnerud skole vest for planområdet, ble planområdet 
utvidet i etterkant av høringen med nytt begrenset varsel om oppstart sommeren 
2020, med frist for uttalelse 02.10.2020. Merknadene er oppsummert og 

kommentert av forslagstiller i planbeskrivelsens kapittel 6.2. 
 

Fastsetting av planprogram 
Hovedutvalg for teknikk og plan behandlet forslag til planprogram i møte 

9.12.2020. Utvalget fattet følgende vedtak:  
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I henhold til plan- og bygningslovens § 12-9 fastsetter Hovedutvalg for teknikk- 

og plan planprogram for R-321 detaljplan for Vollskogen, datert 26.10.2020, 
med følgende tillegg:   
 

 Føringer i kvalitetsprogram for Ås sentralområde legges til grunn i det 
videre planarbeidet, og innarbeides i planprogrammet som en overordnet 

retningslinje i kapittel 2.  
 Handlingsplan for klima og energi for Ås kommune innføres som 

overordnet retningslinje i kapittel 2. 

 Kartlegging av friluftsliv, og mulighet for å utbedre områdets forhold til 
friluftsliv og rekreasjon, innarbeides i utredningsprogrammet kapittel 4.3. 

 Opplegg for medvirkning utvides til å omfatte eget opplegg for 
medvirkning med barn og unge i nærmiljøet, og særskilt for studentmiljøet 

ved Pentagon. 
 
Utvidelse av planområdet 

Etter fastsatt planprogram er planområdet utvidet på nytt, varslet 11.11.2021. 
Utvidelsen følger av ønske om å avsette areal til sammenhengende gang- og 

sykkelvei gjennom området fra Søråsveien øst for planområdet, for å sikre 
gjennomføring gjennom bruk av rekkefølgekrav og utbyggingsavtale. 
 

Tidligere førstegangsbehandling 
Planen ble behandlet i Hovedutvalget for næring og miljø (HNM) 01.03.2022 og i 

Hovedutvalget for teknikk og plan (HTP) 02.03.2022. HTP vedtok å sende 
planforslaget tilbake for videre bearbeiding med 13 punkter med endringer som 
må innarbeides før planforslaget fremmes på nytt. Disse 13 punktene er 

redegjort for under. 
 

Beskrivelse av planforslaget: 
Områdets utstrekning og plassering 
Vollskogen ligger om lag 1,5 kilometer vest for Ås sentrum, syd for Norges 

universitet for miljø- og biovitenskap (NMBU) og Drøbaksveien. Planområdet 
grenser mot øst til Pentagon studentby. 

 
Planområdet omfatter hele dagens skogsområde ved Vollskogen, og utgjør 
samlet sett et areal på 350 daa. Planavgrensningen omfatter også atkomstvei 

Nedre Pentagonvei og Pentagonveien, samt gang- og sykkelvei mot Vollveien i 
vest og gang- og sykkelvei mellom Vollskogen og Herumveien i øst. 

 
Dagens arealbruk og tilgrensende bebyggelse 
Området hvor det er foreslått ny bebyggelse består i dag av skog, som tidligere 

er tatt i bruk til hogst og skogsdrift, men er i liten grad driftet slik i dag. 
Områdene nord, syd og vest for området er tatt i bruk som dyrka mark med 

tilhørende gårdstun. Deler av den dyrka marka er i dag utleid til NMBU som 
forsøksarealer. Øst for planområdet er det etablert boligbebyggelse, i form av 
småhusbebyggelse og studentboliger oppført i blokk. 

 
Hovedgrep 

Forslaget legger opp til å tilrettelegge området for boligbebyggelse, i form av 
småhusbebyggelse i et mangfold av bygningstyper. Forslaget setter av areal til 

10 byggeområder for småhusbebyggelse, hvor det er angitt ulike bygningstyper 
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som rekkehus, atriumhus, eneboliger, kjedehus og tomannsboliger mellom 1 til 3 
etasjer.  

 
Byggeområdene er forslått lagt omkring et sentralt beliggende areal avsatt til 
friområde, som utgjør et sentralt høydedrag i området. Byggeområdene er 

knyttet sammen av en sentral hovedvei som danner ringvei rundt 
byggeområdene lagt på begge sider av veier. Et nettverk av stier mellom 

tilgrensende friområder og byggeområdene sørger for god sammenheng mellom 
bebyggelsen og gir tilgang til friluftsområder for beboere i området.  
 

Gjenværende skogsareal er opprettholdt som en vegetasjonsskjerm omkring 
bebyggelsen, i varierende bredde opp til 120 meter. 

 
En grundig beskrivelse av hovedgrep, samt forslått variasjon av bygningstyper 

for ulike byggeområder, er redegjort for i planbeskrivelsens kapittel 4 (vedlegg 
3). 
 

Vei og trafikk 
Atkomst til området er foreslått lagt via Pentagonveien og Nedre Pentagonvei. 

Atkomstveien er forslått som kjørevei med gang- og sykkelvei lagt parallelt med 
veien. Veiforbindelsen er eneste atkomstvei for motoriserte kjøretøy til området. 
For gående og syklende er det videre lagt opp til to forbindelser, en mot vest og 

en mot øst. Grundig beskrivelse av valg av hovedatkomst er redegjort for i 
planbeskrivelsen, kapittel 4.11, med vurdering av alternativer i eget vedlegg 

(vedlegg 23). 
 
Grønnstruktur 

Grønnstruktur i området består av et friområde sentralt planområdet, samt et 
skogsbelte opprettholdt i nord, vest og syd for foreslåtte byggeområder. De ulike 

områdene avsatt til grønnstruktur er knyttet sammen med et foreslått turstinett 
mellom foreslåtte byggeområder og de større arealene avsatt som friområder. 
Områder avsatt til grønnstruktur ivaretar også naturlige vannveier i området.  

 
Kommunedirektørens vurdering av planforslaget: 

I saksfremlegget ved forrige 1. gangs behandling vurderte kommunedirektøren 
følgende tema: 

 Justering av planavgrensning og tilpasning til landskapet 

 Vei, trafikk og infrastruktur 
 Arealbruk, utnyttelse og boligantall 

 Forhold til kulturminner 
 Vann, avløp og overvannshåndtering 
 Bruk av kvalitetsprogram 

 Anleggsfasen 
 Rekkefølgekrav 

Det vises til saksfremlegget til forrige behandling av saken for vurdering av disse 
temaene (vedlegg 1).  
 

Vurdering av endringspunkter fra HTPs vedtak 02.03.2022 
1. Boligomfanget reduseres til maksimum 200 boliger. 

Boligomfanget er nedjustert ved å redusere størrelsen på enkelte felt, samt å 
endre boligtypologi og boligantall. Dette punktet er derfor fulgt opp i tråd med 

vedtaket i det reviderte forslaget. 
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2. Det skal etableres erstatningsdam for amfibier og sikres tilpasning av 

eventuell belysning langs gang- og sykkelvei o_SGS2. 
Det er utarbeidet en rapport med anbefalte tiltak for å tilrettelegge for amfibier 
som er lagt til grunn i det reviderte planforslaget. Planbestemmelsene sikrer 

etablering av supplerende dam og vandringsveier for amfibier. Bestemmelsene 
stiller videre krav til utforming og egenskaper til belysningen langs o_SGS2. 

Kommunedirektøren vurderer at punktet er fulgt opp på en tilfredsstillende måte 
i det reviderte forslaget. 
 

3. Gang- og sykkelvei mot øst o_SGS3 forlenges slik at denne knyttes direkte til 
etablert gang- og sykkelvei langs Herumveien. 

Det reviderte planforslaget har en alternativ løsning der atkomstveien, o_SGS4, 
reguleres som gang- og sykkelvei hvor det tillates kjøring til eiendommene som 

har atkomstpil i plankartet. Bestemmelsene stiller også krav om at o_SGS4 
breddeutvides til minimum 3,5 m. Forslagsstiller begrunner denne løsningen med 
at situasjonen vil bli tilstrekkelig trakksikker da det er få boliger som vil benytte 

o_SGS4 til atkomst. Videre vil en slik løsning innebære mindre inngrep i 
friområdet nord for veien, enn ved å legge en gang- og sykkelvei ved siden av 

atkomstveien.  
 
Kommunalteknisk avdeling er positive til at o_SGS4 utformes som kjørbar gang- 

og sykkelvei, men det er forhold som må vurderes nærmere, som snumulighet 
for renovasjonsbil for å unngå rygging på gang- og sykkelveien. 

Kommunedirektørens vurdering er at det er krevende å få til en ideell løsning på 
denne strekningen, både på grunn av stigningsforhold og behov for vesentlige 
terrenginngrep. Løsningen som er foreslått i revidert planforslag er det 

alternativet som per nå synes best, men det vil være behov for ytterligere 
avklaringer i etterkant av offentlig ettersyn. 

    
4. Krav om kvalitetsoppfølgingsprogram ved rammesøknad innføres som 

fellesbestemmelse. 

Dette er lagt inn som fellesbestemmelse i planbestemmelse nr. 2.4 og punktet er 
derfor fulgt opp i tråd med vedtaket. 

 
5. Bekkegjenåpning av Kjennsbekken i sør skal vurderes som et rekkefølgekrav 

for å sikre åpne flomveier ut av planområdet på en måte som beskytter 

matjord fra erosjon. Kommunedirektør bes vurdere nødvendighet og 
virkninger av tiltaket, og om nødvendig endre planavgrensningen. 

Revidert planforslag innfører ikke et rekkefølgekrav om gjenåpning av 
Kjennsbekken. Det er vedlagt et notat (vedlegg 9) om behovet for 
bekkegjenåpning hvor det konkluderes med at en fremtidig flomsituasjon vil ha 

en trygg flomvei uten å danne store erosjonsskader, dersom det gjøres 
tilstrekkelige tiltak innenfor planområdet. Notatet viser til konkrete tiltak som 

kan vurderes nærmere i detaljeringsfasen. Tiltakene omfatter erosjonssikring av 
bekken i bunn og sideskråning, sedimentasjonsfangende tiltak, energidrepende 
tiltak rundt innløpskulvert for å senke hastigheten av overvann som overstiger 

kulvertskapasiteten, reduksjon av tette flater og lokal overvannshåndtering for å 
holde mest mulig overflatevann tilbake.  

 
Kommunedirektørens vurdering er at åpning av Kjennsbekken ikke peker seg ut 

som et nødvendig tiltak på bakgrunn av vurderingen av virkninger og mulighet 
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for avbøtende tiltak lokalt. Oppfølging av de avbøtende tiltakene bør imidlertid 
sikres gjennom planbestemmelsene. 

 
6. Bolig og vei nordøst i planen skal legges slik at det ivaretas større avstand til 

Pentagon og Kilehagen. 

Veien langs østsiden av planområdet er flyttet mellom 10 og 18 meter vestover 
for å øke avstanden til bebyggelsen på Pentagon og Kilehagen. Hensynssonen 

rundt steinalderboplassen og terrenget legger begrensninger på hvor langt veien 
og feltene kan trekkes mot vest, uten at hovedgrepet om bebyggelse rundt et 
sentralt friområde må utgå. Kommunedirektørens vurdering er at punktet er fulgt 

opp på tilfredsstillende måte.  
 

7. For å avbøte på virkninger på naturmiljø innarbeides forpliktende tiltak fra 
rapport for virkning naturmiljø (vedlegg 13) i reguleringsplanen. 

Flere av de foreslåtte tiltakene for å øke naturmangfoldet i området er 
innarbeidet i forslag til planbestemmelser og plankart. Naturtypen rik 
gransumpskog er avsatt med hensynssone for bevaring av naturmiljø. Det er 

tilrettelagt for etablering av en supplerende salamanderdam jf. endringspunkt 2. 
I planbestemmelsene er det videre foreslått bestemmelser som skal sikre at:  

 deler av trær som hogges skal utplasseres som død ved 
 det gjøres tiltak for å tilrettelegge for vilt og fugler i samråd med 

fagkyndig 

 belysning tilpasses med hensyn til naturmangfold langs o_SGS2 
 det tilrettelegges for parsellhager og kompostering  

 det tilrettelegges for åpne vannveier og fordrøyningsanlegg for overvann 
 

8. Gang- og sykkelveien i vest skal følge eksisterende kjerreveg med minst 

mulig beslag av matjord. 
Det er redegjort for denne problemstillingen i eget notat (vedlegg 10). Som følge 

av vurderingene som fremkommer i notatet er foreslått trasé syd for gårdstunet 
opprettholdt i det reviderte planforslaget. Kommunedirektørens vurdering er at 
forslagsstiller har redegjort tilfredsstillende for foreslått løsning.  

 
Selv om det i utgangspunktet hadde vært ønskelig ut ifra et jordvernsperspektiv 
å benytte eksisterende trasé, så redegjør forslagstiller for at en slik løsning vil 
komme i konflikt med andre viktige hensyn. Det er to hule eiker langs 

kjerreveien over gårdstunet som er beskyttet etter naturmangfoldloven som 
kommer i konflikt med en gang og sykkelvei langs denne traseen. Videre har 
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kjerreveien for bratt stigning for utrykningskjøretøy og den benyttes til 
landbruksmaskiner i tilknytting til gårdsdriften. Dersom gang og sykkelstien 

likevel legges i denne traseen vil det medføre omfattende tilpasninger som også 
her vil kunne beslaglegge dyrkbar mark. Videre vurderer kommunedirektøren at 
det er uheldig å legge en skolevei på en vei som benyttes til landbruksmaskiner. 

Dette er lite hensiktsmessig både for trafikksikkerheten og for landbruksdriften. 
Kommunedirektøren vil derfor anbefale at gang og sykkelveien legges i foreslått 

trasé sør for gårdstunet. 
 

9. Krysset Herumveien – Pentagonveien må utbedres med hensyn på frisikt og 

med hensyn på dreneringsforhold/isdanning. 
I foreslått plankart er krysset regulert med frisiktlinje. Det følger av 

opparbeidelsesplikten at krysset utbedres i tråd med planen. I ny situasjon 
fjernes fortauet og fallet vil være vekk fra krysset slik at vannet ikke samles som 

det gjør ved dagens situasjon. Det er vedlagt figur som viser fallforhold i krysset. 
(vedlegg 2) Kommunedirektørens vurdering er at dette punktet er fulgt opp på 
tilfredsstillende måte. 

 
10.Registrert rik gransumpskog i sørøst reguleres til bevaring – naturvern. 

Det er avsatt hensynssone for bevaring av naturmiljø for sumpskogen som forbyr 
tiltak som kan forringe naturtypen. Det er planlagt fordrøyning av overvann i 
åpne vannveier nord for naturtypen slik at det sikres tilstrekkelig vanntilsig til 

gransumpskogen og til ny salamanderdam som skal etableres rett nord for 
hensynssonen. Kommunedirektørens vurdering er at dette punktet er fulgt opp 

på en tilfredsstillende måte. 
 

11.Området opp mot «Kilden» gis en regulering som muliggjør en 

sammenhengende parkbehandling. Området f_Ba2 flyttes for å muliggjøre 
dette. 

Området f_BA2 er flyttet slik at det blir et større sammenhengende grøntområde 
nedenfor kilden. Planbestemmelsene sikrer at grøntområdene gis et naturlikt 
preg. Kommunedirektørens vurdering er at punktet er fulgt opp på en 

tilfredsstillende måte. 
 

12.Gang- og sykkelvei mot vest vurderes lagt med standard som turvei, med 
grusdekke. Turveien legges i trasé langs gammel kjerrevei nord for gårdstun. 

Statens vegvesen har bemerket at det må tilrettelegges for en sekundær 

atkomstvei for utrykningskjøretøy langs o_SGS2, og at strekningen derfor må 
dimensjoneres for dette. Det foreslås derfor at gang- og sykkelveien etableres 

med asfalt for å gi god fremkommelighet hele året. Kommunalteknisk avdeling er 
til gjengjeld villig til å overta driften av gang- og sykkelveien også dersom den 
etableres med grus. Kommunedirektørens vurdering er at fremkommelighet for 

utrykningskjøretøy bør hensyntas, og vil derfor anbefale at det legges til grunn 
asfalt som dekke langs strekningen. 

 
Se ellers punkt 8 om vurdering av foreslått trasé. 

 

13.Det skal vurderes nødvendighet av tiltak for gående og syklende langs 
Søråsveien. 

Det er fortsatt uavklart hvilke tiltak for gående og syklende langs Søråsveien 
som er nødvendige. Kommunedirektøren anbefaler at punktet opprettholdes, og 

forventer endelig avklaring forutfor sluttbehandling av planforslaget. 
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Arealregnskap 

Arealet som er avsatt til boligformål i kommuneplanen er på 160 daa. Selv om 
det er hensiktsmessig å endre formen på utbyggingsområdet etter en konkret 
vurdering må det totale arealet som endres fra LNF ikke være større enn 160 daa 

for å være i tråd med kommuneplanen. Det vil si at samlet areal som endres til 
bolig, vei og grønnstruktur skal inngå i de 160 daa som er avsatt i 

kommuneplanen. Ved forrige behandling ble det lagt til grunn at dette arealet er 
på 175 daa. Ved ny gjennomgang viser dette tallet seg å ikke stemme, og det er 
160 dekar som er disponert i kommuneplanens arealdel. Forslagsstiller har satt 

opp en tabell som viser LNF arealer som vil få nytt formål innenfor 
utbyggingsområdet (vedlegg 11). Tabellen viser at det samlede arealet er 186 

daa. Altså er planens utbyggingsområde 26 daa større enn utbyggingsområdet 
avsatt i kommuneplanen. Planforslaget er derfor ikke i tråd med 

kommuneplanen.  
 
At planens foreslåtte utbyggingsområde er utvidet sammenlignet med 

kommuneplanen begrunnes med at det avsatt relativt store arealer til 
grønnstrukturformål innenfor byggeområdet. Mye av grønnstrukturen vil ha liten 

grad av inngrep og vil i praksis kunne sammenlignes med LF områdene i planen. 
Dette gjelder spesielt for f_GBG9-10 og f_GF1 som til sammen har et areal på 
ca. 29 daa. Dersom disse områdene hadde hatt formål LF ville 

utbyggingsområdet vært på ca. 157 daa og innenfor det avsatte arealet i 
kommuneplanen.  

 
Det vesentlige hensynet er at arealet som blir nedbygget til vei eller bolig ikke er 
større enn det som er avsatt i kommuneplanen. Alternativt kunne de nevnte 

grøntområdene hatt formål LF, men dette blir kun en planteknisk vurdering og 
ville ikke hatt praktisk betydning. I grøntområdene sikrer planbestemmelsene at 

eksisterende terreng og stedegen vegetasjon så langt som mulig bevares og 
bestemmelsene tillater ikke inngrep som ville vært i strid med LF-formål. Selv 
om forslaget strengt tatt ikke er i tråd med kommuneplanen fordi disse 

områdene har formål grønnstruktur og ikke LF, mener kommunedirektøren at 
byggeområdets utstrekning i praksis er akseptabelt. 

 
Andre alternativ er å regulere områdene til LF formål, eller å redusere hele 
utbyggingsområdet. Det ville omfatte enten å kutte ut eller redusere noen 

byggeområder og eventuelt bygge tettere på de gjenstående feltene. 
Kommunedirektørens vurdering er at ingen av alternativene ville gitt en vesentlig 

bedre situasjon og anbefaler at utstrekningen av området opprettholdes som i 
planforslaget. 
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Byggehøyder
Det er gjort noen endringer av byggehøydene på de ulike feltene etter forrige
behandling. Dette gjelder byggehøydene for feltene BFS1-3 med frittliggende
småhusbebyggelse, altså eneboliger og tomannsboliger, som er redusert til
høydekategori 2 med maksimal mønehøyde på 9 m. Dette er i tråd med
byggehøyder for frittliggende småhusbebyggelse i kommuneplanen og i de fleste
reguleringsplaner i kommunen, og vil sikre at bebyggelsen får et preg og volum
tilpasset boligtypen.

For feltene BKS2-6 med konsentrert småhusbebyggelse med rekkehus og
kjedehus, opprettholdes høydekategori 3 med maksimal mønehøyde på 10,5 m.
Dette vil innebære opp til tre etasjer og bestemmelsene sikrer at kun en andel av
bygningene på et felt vil kunne ha tre etasjer på deler av grunnarealet for å sikre
variasjon i byggehøydene. For feltene BKS1 og BKS7 med konsentrert
småhusbebyggelse med atriumshus er byggehøyden høydekategori 1 og 2, hvor
2 etasjer kun tillates på en del av grunnflaten på enkelte hus.

Kommunedirektørens vurdering er at byggehøydene i det reviderte forslaget er
hensiktsmessige. De ulike høydekategoriene sammen med bestemmelsene sikrer
varierte høyder for den konsentrerte småhusbebyggelsen på den ene siden og en
enhetlig bebyggelse i områdene for frittliggende ene- og tomannsboliger på den
andre siden, med en skala tilpasset boligtypene.
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Høydekategorier Taktype Gesims inntil (m) Møne inntil (m) 

Kategori 1 

Saltak 3,5 5 

Pulttak 3,5 (lavest), 4,5 (høyest) - 

Flatt tak 4 - 

Kategori 2 

Saltak 6,5 9 

Pulttak 6,5 (lavest), 7,5 (høyest) - 

Flatt tak 7 - 

Kategori 3 

Saltak 9 10,5 

Pulttak 8,5 (lavest), 9,5 (høyest) - 

Flatt tak 9,5 - 

 

Overvann og flom 
Området er et skogsareal med høy grunnvannstand. Målinger gjort i forbindelse 

med grunnvannsundersøkelser viser at grunnvannstanden gjennomsnittlig ligger 
0,58 og 0,65 m under terreng i målebrønnene. Utbygging av skogen vil i stor 

grad kunne påvirke avrenningen fra området. Det konkluderes i VAO-planen for 
området at utbyggingen vil kreve tiltak som gjør at grunnvannstanden ikke 
påvirkes. Store deler av området er uegnet for infiltrasjon og det legges derfor 

opp til lokal overvannshåndtering med regnbed, åpen fordrøyning og 
drensgrøfter. Det legges også opp til noe påslipp til kommunalt nett i henhold til 

kommunens overvannsstrategi. 
 
De naturlige flomveiene er lagt til grunn for utformingen av planforslaget og 

plasseringen av feltene. Se illustrasjon under. Veier og parker er lagt i de mest 
flomutsatte områdene og flere naturlige flomveier og bekkedaler er integrert i 

grønnstrukturene. Det er avsatt tre bestemmelsesområder, #5, hvor det kan 
etableres åpne flomdempende tiltak. Kommunedirektørens vurdering er at 
planforslaget redegjør for virkningene utbygging av området vil kunne ha for 

avrenning fra området og flomveier. Forslaget viser at naturlige flomveier i stor 
grad er hensyntatt og at åpne løsninger for overvannshåndtering er lagt inn som 

et gjennomgående grep som også vil gi området kvaliteter som åpne vannveier. 
Det vises også til endringspunkt 6 om Bekkegjenåpning av Kjennsbekken. 
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Planens virkning på jordbruk 

Reguleringsplanen medfører omdisponering av dyrkbar jord. Dette er redegjort 
for i planbeskrivelsens kapittel 3.8 og 5.8. Da det er avsatt et byggeområde i 
kommuneplanen er det allerede tatt stilling til at 160 daa kan omdisponeres. 

Utover dette vil det også bli omdisponert dyrkbar mark ved opparbeidelse av 
gang- og sykkelveier og adkomstveier. Utenfor utbyggingsområdet vil 2812 m2 

dyrka mark omdisponeres, 4202 m2 dyrka eller dyrkbar mark fragmenteres og 
2621 m2 dyrkbar mark beslaglegges jf. tabell 9 i planbeskrivelsen. For å avbøte 
de negative effektene av dette stilles det krav i planbestemmelsene nr. 2.20 om 

å flytte jordlaget for gjenoppdyrking.   
 

Planens virkning på naturmangfold 
For alle saker som berører naturmangfold følger det av naturmangfoldloven § 7 

at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 
retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet, og det skal fremgå av 
beslutningen hvordan disse prinsippene er vurdert og vektlagt i saken. 

 
Vurdering av virkning på naturmiljø er gjennomført og redegjort for i egen 

rapport (vedlegg 14) med vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12.  
 
Kommunedirektøren mener naturmangfoldlovens § 8 som omhandler krav til 

kunnskapsgrunnlaget er oppfylt. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som rimelig i 
forhold til planens omfang. Det er utarbeidet en fagrapport om planens virkning 

på naturmangfoldet som utfyller eksisterende kunnskapsgrunnlag om registrerte 
arter og naturtyper i området.  
 

Fagrapporten påpeker at det er en del usikkerhet rundt den kritiske grensen for 
hvor mye et skogsareal kan reduseres før enkelte arter forsvinner. Det vises 

også til usikkerhet knyttet til virkninger av lysforurensning og støy fra 
byggeområdene på naturmangfoldet i skogen. Føre-var-prinsippet i 
naturmangfoldloven § 9 er derfor lagt til grunn ved vurdering av konsekvensene 

for vilt i området. 
 

Når det gjelder samlet belastning jf. § 10 vil tiltaket medføre inngrep i en av få 
resterende store skoger i området. Skogområdene i Ås er gjenstand for en 
samlet belastning, og i fagrapporten om naturmangfold er samlet konsekvens 

satt til middels negativ. 
 

Kommunedirektørens vurdering er at fagrapporten gir et grunnlag for å vurdere 
tiltakets samlede belastning og forhold hvor det kreves varsomhet i tråd med 
føre-var-prinsippet. Planen vil uansett ha en negativ konsekvens for 

naturmangfoldet da den innebærer nedbygging av skogsareal. Konsekvens for 
naturmangfoldet må veies opp mot samfunnsnytten ved å bygge nye boliger. 

Kommunedirektørens vurdering er at planen sikrer viktige naturtyper og 
tilrettelegger for økt naturmangfold innenfor de deler av skogen som ikke bygges 
ned, samt at planen sikrer avbøtende tiltak for å redusere de negative 

konsekvensene. 
 

I fagrapporten legges det til grunn at tiltakshaver etterfølger prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 11 og 12 om at kostnadene ved miljøforringelse skal 

bæres av tiltakshaver og at det benyttes miljøforsvarlige teknikker og 
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driftsmetoder. Dette er særlig med tanke på graving i områdene rundt 
forskriftseikene og skadereduserende tiltak for salamander. Dette inkluderer 

også konsekvensreduserende tiltak for å redusere risiko for spredning av 
fremmede arter til og fra området under anleggsfasen. 
 

Alternativer: 
Planforslaget sendes tilbake for videre bearbeiding. Følgende endringer må 

innarbeides før planforslaget kan fremmes på nytt: 
  

 

Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren vurderer revidert forslag om detaljplan for Vollskogen som 

grundig utarbeidet. Planprogrammet er fulgt opp på en tilfredsstillende måte, og 
forslaget med vedlegg gir et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å kunne fatte 

vedtak i saken. Endringspunktene fra HTPs vedtak etter forrige behandling 
02.03.2022 er fulgt opp og svart ut på en tilfredsstillende måte. Løsningen for 
gang- og sykkelvei mot Herumveien i øst er fortsatt ikke ideell og det er behov 

for flere avklaringer om stigning og snumulighet for renovasjon. 
Kommunedirektøren foreslår at nødvendige tiltak for å sikre 

overvannshåndtering og trygg flomvei ut av planområdet i sør sikres gjennom 
planbestemmelsene. Kommunedirektøren foreslår også at punkt 13 fra HTPs 
vedtak av 02.03.2022 opprettholdes. 

 
Kommunedirektøren vil anbefale at planforslaget sendes til offentlig ettersyn, 

med følgende tillegg: 
 For å sikre trygg flomvei ut av planområdet sørover innarbeides 

forpliktende tiltak i henhold til notat om bekkegjenåpning (vedlegg 9) i 

reguleringsbestemmelsene. 
 Det skal vurderes nødvendighet av tiltak for gående og syklende langs 

Søråsveien. 
 

 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-74/22 
Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune, Viken 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  21/03860-9 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet   

10 Formannskapet 50/22 01.06.2022 

11 Formannskapet 59/22 08.06.2022 

12 Kommunestyret 52/22 15.06.2022 

13 Kommunestyret 74/22 14.09.2022 

2 Eldrerådet 12/22 23.05.2022 

3 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 12/22 23.05.2022 

4 Hovedutvalg for næring og miljø 21/22 23.05.2022 

5 Hovedutvalg for teknikk og plan 28/22 24.05.2022 

6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 20/22 24.05.2022 

7 Hovedutvalg for helse og sosial 18/22 24.05.2022 

8 Utvalg for kommunale byggeprosjekt 6/22 25.05.2022 

9 Administrasjonsutvalget 10/22 31.05.2022 

 

 
Nytt vedlegg 13.06.2022: 

4. Kommentar til formannskapets innstilling om satser for erstatning av tapt 
inntekt.   

____ 

 

Formannskapets innstilling 08.06.2022: 
Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune, Viken, vedtas som foreslått i 

vedlegg 1 med følgende endringer: 
 

I § 9 tilføyes som nytt tredje avsnitt: 

Dokumentert tapt arbeidsinntekts øvre grense er 
a) 0,20 % av (B) for inntil 4 timer inkludert reisetid 
b) 0,40 % av (B) for over 4 timer inkludert reisetid  

 
Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune, Viken, vedtas som foreslått i 

vedlegg 1 med følgende endringer: 
 
1. I § 9 tilføyes som nytt tredje avsnitt: 

Dokumentert tapt arbeidsinntekts øvre grense er 
a) 0,20 % av (B) for inntil 4 timer inkludert reisetid 
b) 0,40 % av (B) for over 4 timer inkludert reisetid  

 
 

2. Følgende tekst inntas: «Dersom utbetaling av normal møtegodtgjørelse 
medfører reduksjon av utbetalt bostøtte (eller tilsvarende ordninger) skal 
kommunen fullt ut kompensere tapet».  

 
Kommunedirektøren bes utrede en måte å gjøre dette på, som ikke går 

utover den enkelte. 
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Kommunen skal rette en henvendelse til Regjeringen vedrørende 
godtgjørelser til folkevalgte som mottar sosiale ytelser, for å få på plass 

lovhjemmel som sikrer at alle får reell godtgjørelse for politiske verv. 
 
3. § 3, endre sats: Leder av Kontrollutvalget: 5 %  

 
4. § 4, nytt 2. avsnitt: Ved begrunnet skriftlig søknad kan variabel 

godtgjøring utbetales hver måned.  
 
5. § 9, endre 4. avsnitt: Udokumentert tapt arbeidsinntekts øvre grense er a) 

0,20 % av (B) for inntil 4 timer inkludert reisetid b) 0,40 % av (B) for over 
4 timer inkludert reisetid. 

 
____ 

 
 

UTVALGENES BEHANDLINGER OG INNSTILLINGER: 

 
 

Formannskapets behandling 08.06.2022: 
Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet følgende endringsforslag: 

§ 3, endre sats: Leder av Kontrollutvalget: 5 %  
§ 4, nytt 2. avsnitt: Ved begrunnet skriftlig søknad kan variabel   

godtgjøring utbetales hver måned.  
§ 9, endre 4. avsnitt: Udokumentert tapt arbeidsinntekts øvre grense er a) 

0,20 % av (B) for inntil 4 timer inkludert reisetid b) 0,40 % av (B) for over 
4 timer inkludert reisetid 

 

Fellesforslag ble fremmet av FrP og V basert på HNMs vedtak 23.05.22:  
1. Følgende tekst inntas: «Dersom utbetaling av normal møtegodtgjørelse 

medfører reduksjon av utbetalt bostøtte (eller tilsvarende ordninger) skal 
kommunen fullt ut kompensere tapet».  
2. Kommunen skal rette en henvendelse til Regjeringen vedrørende 

godtgjørelser til folkevalgte som mottar sosiale ytelser, for å få på plass  
lovhjemmel som sikrer at alle får reell godtgjørelse for politiske verv. 

 
Edvin Søvik (Ap) fremmet tilleggsforslag til FrP og V´s forslag punkt 1: 

- Kommunedirektøren bes utrede en måte å gjøre dette på, som ikke går 

utover den enkelte. 
 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt 
Fellesforslag fra FrP og Venstre ble enstemmig tiltrådt 
Ap´s forslag ble enstemmig tiltrådt 

H´s forslag ble enstemmig tiltrådt 

 
Formannskapets innstilling 08.06.2022: 
Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune, Viken, vedtas som foreslått i 

vedlegg 1 med følgende endringer: 
 

I § 9 tilføyes som nytt tredje avsnitt: 

Dokumentert tapt arbeidsinntekts øvre grense er 
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c) 0,20 % av (B) for inntil 4 timer inkludert reisetid 
d) 0,40 % av (B) for over 4 timer inkludert reisetid  

 
Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune, Viken, vedtas som foreslått i 

vedlegg 1 med følgende endringer: 
 
1. I § 9 tilføyes som nytt tredje avsnitt: 

Dokumentert tapt arbeidsinntekts øvre grense er 
c) 0,20 % av (B) for inntil 4 timer inkludert reisetid 
d) 0,40 % av (B) for over 4 timer inkludert reisetid  

 
 

2. Følgende tekst inntas: «Dersom utbetaling av normal møtegodtgjørelse 
medfører reduksjon av utbetalt bostøtte (eller tilsvarende ordninger) skal 
kommunen fullt ut kompensere tapet».  

 
Kommunedirektøren bes utrede en måte å gjøre dette på, som ikke går 

utover den enkelte. 
 
Kommunen skal rette en henvendelse til Regjeringen vedrørende 

godtgjørelser til folkevalgte som mottar sosiale ytelser, for å få på plass 
lovhjemmel som sikrer at alle får reell godtgjørelse for politiske verv. 

 
3. § 3, endre sats: Leder av Kontrollutvalget: 5 %  
 

4. § 4, nytt 2. avsnitt: Ved begrunnet skriftlig søknad kan variabel 
godtgjøring utbetales hver måned.  

 
5. § 9, endre 4. avsnitt: Udokumentert tapt arbeidsinntekts øvre grense er a) 

0,20 % av (B) for inntil 4 timer inkludert reisetid b) 0,40 % av (B) for over 
4 timer inkludert reisetid. 

 

_____ 
 

 

Kommunestyrets behandling 15.06.2022: 
Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 
 

Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 15.06.2022: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 

 
_____ 
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Administrasjonsutvalgets behandling 31.05.2022: 
Utvalget samlet seg om følgende forslag: 
Tilsvarer administrasjonsutvalgets innstilling.  
 
Votering: Utvalgets forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 

Administrasjonsutvalgets innstilling 31.05.2022: 
Saken tas til orientering. 
 
 

_____ 
 

  
 

Utvalg for kommunale byggeprosjekts behandling 25.05.2022: 
 

Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Utvalg for kommunale byggeprosjekts innstilling 25.05.2022: 
Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune, Viken, vedtas som foreslått i 

vedlegg 1 med følgende endringer: 
 

I § 9 tilføyes som nytt tredje avsnitt: 

Dokumentert tapt arbeidsinntekts øvre grense er 
e) 0,20 % av (B) for inntil 4 timer inkludert reisetid 

f) 0,40 % av (B) for over 4 timer inkludert reisetid  
 

_____ 

 
 

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 24.05.2022: 
Anne Odenmarck (Ap) fremmet følgende forslag: 
Kommunen skal rette en henvendelse til regjeringen vedrørende «Godtgjørelser 
til folkevalgte som mottar sosialhjelp», for å få på plass lovhjemmel som sikrer 

at alle får reell godtgjørelse for politiske verv innen 1.12.2022 
 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling med arbeiderpartiets tilleggspunkt ble 
enstemmig tiltrådt. 
 

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 24.05.2022: 
Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune, Viken, vedtas som foreslått i 
vedlegg 1 med følgende endringer: 

 
I § 9 tilføyes som nytt tredje avsnitt: 

Dokumentert tapt arbeidsinntekts øvre grense er 
g) 0,20 % av (B) for inntil 4 timer inkludert reisetid 
h) 0,40 % av (B) for over 4 timer inkludert reisetid  
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 Kommunen skal rette en henvendelse til regjeringen vedrørende 
«Godtgjørelser til folkevalgte som mottar sosialhjelp», for å få på plass 

lovhjemmel som sikrer at alle får reell godtgjørelse for politiske verv innen 
1.12.2022. 

 

_____ 
  

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 24.05.2022: 
Nils Sopp (H) fremmet følgende endringsforslag: 

Leder for Kontrollutvalget settes på samme nivå som ledere av 

hovedutvalg og mottar samme godgjørende; 5% av (B). 
 

Ulrika Jansson (MDG) fremmet fellesforslag fra MDG og FrP: 
Dersom utbetaling av normal møtegodtgjørelse medfører reduksjon av 
utbetalte sosiale ytelser (herunder bostøtte) skal kommunen fullt ut 

kompensere tapet. 
 

Sølvi Buran (Ap) fremmet følgende forslag: 
Kommunen skal rette en henvendelse til Regjeringen vedrørende 

godtgjørelser til folkevalgte som mottar sosialhjelp, for å få på plass 
lovhjemmel som sikrer at alle får reell godtgjørelse for politiske verv. 

 

Votering: 
 Hs forslag ble enstemmig tiltrådt 
 Fellesforslaget fra MDG og FrP ble enstemmig tiltrådt. 

 Aps forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 Kommunedirektørens innstilling for øvrig ble enstemmig tiltrådt. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 24.05.2022: 
Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune, Viken, vedtas som foreslått i 
vedlegg 1 med følgende endringer: 

 
1.  I § 9 tilføyes som nytt tredje avsnitt: 

Dokumentert tapt arbeidsinntekts øvre grense er 
a) 0,20 % av (B) for inntil 4 timer inkludert reisetid 
b) 0,40 % av (B) for over 4 timer inkludert reisetid  

 

2. Leder for Kontrollutvalget settes på samme nivå som ledere av 
hovedutvalg og mottar samme godgjørende; 5% av (B). 

 
3. Dersom utbetaling av normal møtegodtgjørelse medfører reduksjon av 

utbetalte sosiale ytelser (herunder bostøtte) skal kommunen fullt ut 

kompensere tapet. 
4. Kommunen skal rette en henvendelse til Regjeringen vedrørende 

godtgjørelser til folkevalgte som mottar sosialhjelp, for å få på plass 
lovhjemmel som sikrer at alle får reell godtgjørelse for politiske verv. 

_____ 
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Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 24.05.2022: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 

Kommunedirektøren bes utarbeide føringer om at møtegodtgjørelse for 
politiske verv ikke skal innebære reduksjon i utbetaling av sosiale ytelser i 
kommunen. 

 
Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet følgende forslag: 

Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune, Viken, vedtas som 
foreslått i vedlegg 1 med følgende endringer: 

 § 3, endre sats:  

Leder av Kontrollutvalget: 5 % 
 

§ 4, nytt 2. avsnitt:  
Ved begrunnet skriftlig søknad kan variabel godtgjøring utbetales hver 
måned. 

 
§ 9, endre 4. avsnitt:  

Udokumentert tapt arbeidsinntekts øvre grense er  
a) 0,20 % av (B) for inntil 4 timer inkludert reisetid  

b) 0,40 % av (B) for over 4 timer inkludert reisetid 
 
Martin Østtveit-Moe (AP) fremmet følgende forslag: 

Følge innstillingen, og nytt punkt: 
Kommunen skal rette en henvendelse til Regjeringen vedrørende 

godtgjørelser til folkevalgte som mottar sosialhjelp, for å få på plass 
lovhjemmel som sikrer at alle får reell godtgjørelse for politiske verv. 

 

Votering: 
Forslagene fra SV, H og Ap ble enstemmig vedtatt. 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 24.05.2022: 
Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune, Viken, vedtas som foreslått i 
vedlegg 1 med følgende endringer: 

§ 3, endre sats: Leder av Kontrollutvalget: 5 % 

§ 4, nytt 2. avsnitt: Ved begrunnet skriftlig søknad kan variabel 
godtgjøring utbetales hver måned. 

 
§ 9, endre 4. avsnitt:  
Udokumentert tapt arbeidsinntekts øvre grense er  

a) 0,20 % av (B) for inntil 4 timer inkludert reisetid  
b) 0,40 % av (B) for over 4 timer inkludert reisetid 

 
Kommunedirektøren bes utarbeide føringer om at møtegodtgjørelse for politiske 
verv ikke skal innebære reduksjon i utbetaling av sosiale ytelser i kommunen. 

 
Kommunen skal rette en henvendelse til Regjeringen vedrørende godtgjørelser til 

folkevalgte som mottar sosialhjelp, for å få på plass lovhjemmel som sikrer at 
alle får reell godtgjørelse for politiske verv. 
 

 
____ 
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Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 23.05.2022: 
Fellesforslag fra utvalget: 

Saken sendes tilbake med den hensikt å finne en løsning for den skisserte 
problemstillingen "Utbetaling av normal møtegodtgjørelse skal ikke medføre 

reduksjon av ulike former for (statlig/kommunal) støtte". Eksempelvis ved at 
kommunedirektøren bes innarbeide føringer om at møtegodtgjørelse for politiske 

verv ikke skal innebære reduksjon i utbetaling av sosiale ytelser i kommunen.  

Kommunen skal rette en henvendelse til Regjeringen vedrørende godtgjørelser til 
folkevalgte som mottar sosiale ytelser, for å få på plass lovhjemmel som sikrer at 
alle får reell godtgjørelse for politiske verv. 

 

Votering: 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt mot kommunedirektørens innstilling 
 

Hovedutvalg for næring og miljøs vedtak 23.05.2022: 
Saken sendes tilbake med den hensikt å finne en løsning for den skisserte 
problemstillingen "Utbetaling av normal møtegodtgjørelse skal ikke medføre 
reduksjon av ulike former for (statlig/kommunal) støtte". Eksempelvis ved at 

kommunedirektøren bes innarbeide føringer om at møtegodtgjørelse for politiske 
verv ikke skal innebære reduksjon i utbetaling av sosiale ytelser i kommunen.  

Kommunen skal rette en henvendelse til Regjeringen vedrørende godtgjørelser til 
folkevalgte som mottar sosiale ytelser, for å få på plass lovhjemmel som sikrer at 
alle får reell godtgjørelse for politiske verv. 

  

_____ 
 
 

Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling 23.05.2022: 
Etter høringsrunde er følgende tilleggsforslag foreslått i saken av FrP: 

«Dersom utbetaling av normal møtegodtgjørelse medfører reduksjon av 

utbetalt bostøtte (eller tilsvarende ordninger) skal kommunen fullt ut 
kompensere tapet». 

 

Votering: 
Rådet ga enstemmig tilslutning til kommunedirektørens innstilling og at FrP´s 
forslag tas inn i forskriften. 

 
 

Råd for personer med funksjonsnedsettelses uttalelse 23.05.2022: 
 Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune, Viken, vedtas som 

foreslått i vedlegg 1 med følgende endringer: 
 

I § 9 tilføyes som nytt tredje avsnitt: 

Dokumentert tapt arbeidsinntekts øvre grense er 
i) 0,20 % av (B) for inntil 4 timer inkludert reisetid 
j) 0,40 % av (B) for over 4 timer inkludert reisetid  
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 Dersom utbetaling av normal møtegodtgjørelse medfører reduksjon av 

utbetalt bostøtte (eller tilsvarende ordninger) skal kommunen fullt ut 
kompensere tapet. 

 

_____ 
 

  
 

Eldrerådets behandling 23.05.2022: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Eldrerådets uttalelse 23.05.2022: 
Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune, Viken, vedtas som foreslått i 
vedlegg 1 med følgende endringer: 

 
I § 9 tilføyes som nytt tredje avsnitt: 

Dokumentert tapt arbeidsinntekts øvre grense er 
a) 0,20 % av (B) for inntil 4 timer inkludert reisetid 

b) 0,40 % av (B) for over 4 timer inkludert reisetid  
 

 
_____ 

 
 
 

 
 

 

  



Ås kommune 

Kommunestyret 14.09.2022  Side 72 av 132 

 

Saksfremlegg 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune, Viken, vedtas som foreslått i 
vedlegg 1 med følgende endringer: 

 
I § 9 tilføyes som nytt tredje avsnitt: 

Dokumentert tapt arbeidsinntekts øvre grense er 
k) 0,20 % av (B) for inntil 4 timer inkludert reisetid 
l) 0,40 % av (B) for over 4 timer inkludert reisetid  

 

 
 

 
Ås, 03.05.2022 
 

Tom-Arne Tørfoss Wenche Vedhugnes 
kommunedirektør HR sjef 

  
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Formannskapet 
Kommunestyret  

 
Vedlegg: 
1. Forslag til forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune 

2 Gjeldende Reglement for godtgjørelse til folkevalgte 
3. Kontrollutvalgets uttalelse 31.05.2022 - godgjøring 

4. Kommentar til formannskapets innstilling om satser - erstatning for tap av 
inntekt. 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 Formannskapets utsendelse til høring 26.01.2022, F-sak 3/22. 

 Kommunestyrets opprettelse av ad hoc utvalget 23.10.2019, K-sak 56/19. 
 Innkallinger og oppsummeringer fra møtene er publisert under Ad hoc utvalg 

– reglementer i møtekalenderen for 2020 og 2021 på hjemmesiden og i 
Teams.  

 I Teams ligger også arbeidsdokumenter med merknader fra hvert møte. 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Publisering på Ås kommunes hjemmesider 
 

 
 

  

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-26-01-2022.515115.MD1I902323o81b0.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-23-10-2019.515115.MD1I697394o4125.pts.html
https://www.as.kommune.no/politiske-moeter.515115.no.html?year=2020
https://www.as.kommune.no/politiske-moeter.515115.no.html?year=2021
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Denne saken er en oppfølging av formannskapets vedtak 26.01.2022 i F-sak 
4/22 om å legge høringsutkast til forskrift om folkevalgtes rettigheter ut på 

høring. Det er mottatt én høringsuttalelse. I denne saken utreder 
kommunedirektøren forslaget med fokus på det rettslige grunnlaget. 

 
Fakta i saken: 
Ad hoc utvalg for revidering av Ås kommunes reglementer la frem sin innstilling 

med forslag til forskrift om folkevalgtes rettigheter for formannskapet 
26.01.2022 i F-sak 4/22. 

 
Formannskapet vedtok følgende: 

Forslaget Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune, Viken, jf. 
vedlegg 1 datert 06.12.2021 med vedtatte endringer, legges ut på høring.  
Deretter legges sak frem for råd, utvalg, formannskap og kommunestyre 

for behandling og vedtak. 
 

Forskriften gjelder folkevalgtes rett til godtgjøring, dekning av utgifter og 
økonomisk tap med mer. Forskriften erstatter tidligere reglement kapittel 14. 
Reglement for godtgjørelse til folkevalgte.  

Etter den nye kommuneloven kapittel 8 må slike regler fastsettes i forskrift 
vedtatt av kommunestyret selv.  

 
Forslag til forskrift om folkevalgtes rettigheter lå på høring på kommunens 
nettside fra 24.02.2022 til og med 07.04.2022. 

 
Det kom inn én høringsuttalelse fra Kjetil Barfelt (FrP), datert 14.02.2022: 

 
Høringsuttalelse til "Forslaget Forskrift om folkevalgtes rettigheter" 
 

Det har kommet for en dag at møtegodtgjørelsen teller som lønn, og 
dermed påvirker beregning/utbetaling av bl.a. bostøtte til 

enkeltrepresentanter som er berettiget til slik støtte. Det har tidligere vært 
politisk enighet om at det å delta i lokalpolitikken ikke skal medføre tap for 
den enkelte.  

 
Ås FrP mener derfor at følgende bør inntas i forskriften:  

«Dersom utbetaling av normal møtegodtgjørelse medfører reduksjon av 
utbetalt bostøtte (eller tilsvarende ordninger) skal kommunen fullt ut 
kompensere tapet».  

 
Kommunedirektøren utreder forslaget med fokus på det rettslige grunnlaget.  

 
Saken legges frem for aktuelle råd og utvalg for å gi dem anledning til å uttale 
seg særlig om de deler av forskriften som gjelder utvalgets område. Saken er 

også sendt kontrollutvalget. 
 

 
 

 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-26-01-2022.515115.MD1I902323o81b0.pts.html
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§8-1
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Kommunedirektørens merknader til den foreslåtte forskriften: 
 Øvre grense for erstatning av tapt arbeidsfortjeneste, jf. formannskapets 

vedtak «§ 9 Erstatning for tap av inntekt: Avsnitt om dokumentert tapt 
arbeidsinntekt øvre grense fjernes.» 
 

Kommuneloven § 8-3, 3. ledd 1. setning fastslår at øvre grense skal 
fastsettes:  

Den som taper inntekt fordi han eller hun har et kommunalt eller 
fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på erstatning opp til et visst beløp 
per dag. 

 
I kommentar til kommuneloven v/Overå og Bernt står følgende: 

Når det gjelder erstatningsutbetalingen, skiller loven mellom legitimerte og 
ulegitimerte tap. Er kravet om erstatning ikke legitimert, skal det ikke ytes 

større erstatning pr. dag enn et beløp som kommunestyret/fylkestinget 
bestemmer. Kan tapet eller utgiftene dokumenteres, skal det gis 
erstatning ut over nevnte beløp. Men også her skal det enkelte 

kommunestyret/fylkestinget sette en øvre grense for erstatningen. 
 

Kommunedirektøren foreslår at avsnittet om dokumentert tapt arbeidsinntekt 
øvre grense gjeninnføres i nytt 3. ledd i § 9: 

 Dokumentert tapt arbeidsinntekts øvre grense er 
a) 0,20 % av (B) for inntil 4 timer inkludert reisetid 
b) 0,40 % av (B) for over 4 timer inkludert reisetid  

 

 Kompensasjon for bortfalt bostøtte eller tilsvarende ordning  
 
 Jf. forslaget fra Ås FrP: 

Dersom utbetaling av normal møtegodtgjørelse medfører reduksjon av 

utbetalt bostøtte (eller tilsvarende ordninger) skal kommunen fullt ut 
kompensere tapet. 

 
 Kommunedirektørens vurdering:  

Det er lovfestet at kommunen skal dekke tapt inntekt som følge av 

kommunalt tillitsverv, jf. koml. § 8-3, 3. ledd. Det gjelder både 
dokumentert og ikke dokumentert inntekt.  

 
Som det fremgår av forslaget, regnes godtgjørelse som medlem av utvalg, 

råd og lignende som inntekt. Jf. skatteloven § 5-10. Det samme gjelder for 
eksempel for dagpenger eller sykepenger. Lovens bruk av 

begrepet inntekt omfatter derfor ikke bare lønnsinntekt i ordinære 
ansettelsesforhold. Inntektstap som følge av trekk i ytelser fra NAV kan 

dekkes. Videre kan folkevalgte som er uten fast lønnet arbeid, også ha krav på 
erstatning for tapt inntekt ved at de må forsømme sine ordinære gjøremål for 
å ivareta tillitsvervet.  

 
I ovennevnte tilfeller er det i kommuneloven snakk om inntekt. Bostøtte 

derimot regnes ikke som inntekt, jf. skatteloven § 5-43. Videre nevnes også at 
det heller ikke synes å være innenfor ordlyden å anse tap av bostøtte som en 
utgift, jf. koml. § 8-3, 2. ledd. 

 

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§8-3
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Etter kommunedirektørens vurdering er det ikke rettslig grunnlag i koml. § 8-3 
for en forskrift som gir rett til kompensasjon for tap av bostøtte. Det antas at 

det samme gjelder for andre tilsvarende ordninger. 
 

Vurdering: 
Kommunedirektøren vurderer at sats for dokumentert tap av inntekt må tas inn i 

forskriften § 9. 
 

Kommunedirektøren anbefaler ikke å forskriftsfeste rett til dekning av tap av 

bostøtte eller tilsvarende ordninger. Det vises til at en slik bestemmelsen ikke 
kan anses hjemlet i kommuneloven. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Beregningsgrunnlaget er 100 % av stortingsrepresentantenes faste årlige 
godtgjørelse som er kr 987 997 per år. Satsen er ikke endret siden 1. mai 2019. 

 
Forskriften innebærer bl.a. følgende endringer: 

§ 2 All godtgjørelse endres fra samme dato, godtgjørelsen reguleres samtidig 
 med regulering av godtgjøring til stortingsrepresentantene. 
§ 4  Fast godtgjøring, prosentsatsene endres slik at satsen for 

 formannskapets medlemmer endres til 4 % (fra 5 %) 

 gruppeledere endres til 2 % (fra 1 %) 

§ 17  Samlet kommunal støtte til de folkevalgte gruppene i kommunestyret tilsvarer 
 37 % av beregningsgrunnlaget (B) (endres fra 27 %). 
 

Godtgjøring til stemmestyrer og valgmedarbeidere er tatt inn i forskriften, nivået 
er tilsvarende som ved valget i 2021. Øvre grense for erstatning for tapt inntekt 

har samme nivå som tidligere, men er avrundet oppover. 
 

Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
 

Alternativer: 
Satsene kan endres. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
1. Det følger av koml. § 8-3 tredje ledd at kommunen i forskrift skal fastsette 

en sats per dag til dekning av dokumenter tapt inntekt. Følgende tas 

derfor inn i forskriften § 9 nytt tredje ledd: 
 

 Dokumentert tapt arbeidsinntekts øvre grense er 
a) 0,20 % av (B) for inntil 4 timer inkludert reisetid 
b) 0,40 % av (B) for over 4 timer inkludert reisetid  

 
Tidligere tredje ledd blir nytt fjerde ledd osv. 

 

2. Det følger av kommuneloven § 8-3 at kommunen skal erstatte tap av 
inntekt. Bostøtte anses ikke som tap av inntekt eller som utgift. 

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 

https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Representantene/Okonomiske-rettigheter/
https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Representantene/Okonomiske-rettigheter/
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K-75/22 
Politisk reglement - kap. 4 Kontrollutvalget 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  19/03077-59 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 51/22 01.06.2022 

2 Formannskapet 60/22 08.06.2022 

3 Kommunestyret 53/22 15.06.2022 

4 Kommunestyret 75/22 14.09.2022 

 
 

Formannskapets innstilling 08.06.2022: 
Politisk reglement for kontrollutvalget endres til følgende: 
 
Utvalgets ansvarsområde 

Kontrollutvalget er opprettet for å ivareta oppgaver, ansvar og myndighet etter 
koml. kapittel 23. Se også og forskrift 17.06.2019 nr. 904 om kontrollutvalg og 

revisjon. 
 
Utvalgets generelle myndighet 

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid og innstiller til 
kommunestyret. I saker som skal oversendes til kommunestyret, skal 

kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler 
saken.   
 

Kontrollutvalgets sammensetning: 
Kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer. Kommunestyret velger selv leder, 

nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer. Lederen kan ikke være 
medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. Minst ett 

medlem skal velges blant kommunestyrets medlemmer 
 

_____ 

 
UTVALGENES BEHANDLINGER OG INNSTILLINGER 

 

Formannskapets behandling 08.06.2022: 
Kontrollutvalgets uttalelse av 8.3.2022 ble lagt fram i sak K-sak 27/22. 
 

Bengt Nøst-Klemmetsen fremmet følgende forslag til endring av 
kommunedirektørens innstilling 2. avsnitt: 

 
Utvalgets generelle myndighet 
Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid og innstiller til 

kommunestyret. I saker som skal oversendes til kommunestyret, skal 
kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget 

behandler saken.   
 
Formannskapet la til grunn at følgende avsnitt inngår i kapittel 4: 

 Kontrollutvalgets sammensetning: 
Kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer. Kommunestyret velger selv leder, 

nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer. Lederen kan ikke 
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være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. 
Minst ett medlem skal velges blant kommunestyrets medlemmer 

 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt 
Høyres tilleggsforslag til kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 
_____ 

 
 
 

Kommunestyrets behandling 15.06.2022: 
Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 
 

Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 15.06.2022: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Politisk reglement for kontrollutvalget endres til følgende: 
 

Utvalgets ansvarsområde 
Kontrollutvalget er opprettet for å ivareta oppgaver, ansvar og myndighet etter 
koml. kapittel 23. Se også og forskrift 17.06.2019 nr. 904 om kontrollutvalg og 

revisjon. 
 

Utvalgets generelle myndighet 
Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. I 
saker som skal oversendes til kommunestyret, skal kommunedirektøren gis 

anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken.   
 

 
 

Ås, 12.05.2022 
 
Tom-Arne Tørfoss Wenche Vedhugnes 

kommunedirektør HR-sjef 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 

 
 

Vedlegg:  
 
 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kontrollutvalget 

  



Ås kommune 

Kommunestyret 14.09.2022  Side 79 av 132 

 

Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
 
 

Fakta i saken: 
Kommunestyret vedtok politisk reglement i K-sak 27/22, 23.3.2022 med blant 

annet følgende tillegg: Kommunedirektøren legger fram et nytt forslag om 
kontrollutvalgets reglement på bakgrunn av kontrollutvalgets uttalelse, til 
kommunestyrets møte den 15.06.2022. 

 
Gjeldende politisk reglement kap. 4 lyder: 

 

4. Kontrollutvalget 

Kontrollutvalget og kontrollutvalgets sekretariat er opprettet for å ivareta 

oppgaver, ansvar og myndighet etter koml. kapittel 23. Se også og forskrift 
17.06.2019 nr. 904 om kontrollutvalg og revisjon. 

  
Kommunestyret kan bestemme, i forskrift eller for ett enkelt møte, at 
kontrollutvalget ikke har rett til å være til stede i lukket møte i kommunestyret, 

jf. forskrift om kontrollutvalg  
§ 4. 

 
Kontrollutvalgets sammensetning: 
Kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer. Kommunestyret velger selv leder, 

nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer. Lederen kan ikke være 
medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. Minst ett 

medlem skal velges blant kommunestyrets medlemmer. 
 
Kontrollutvalget vedtok en uttalelse til dette reglementet i sitt møte den 

8.3.2022. 
 

Vurdering: 
Kontrollutvalget vedtok sin uttalelse i sin sak 12/22 den 8.3.2022. Her foreslås et 

mer omfattende reglement med flere gjengivelser fra kommuneloven1. 
 
I det nye reglementet er sitater fra lov og forskrift i stor grad unngått for et 

mindre og enklere reglement. Kommunedirektøren er derfor i tvil om innspillene 
fra kontrollutvalget bør tas med.  

 
Kontrollutvalget har i sin uttalelse foreslått følgende endringer: 
 

Første avsnitt: 
Legge til overskriften «Utvalgets ansvarsområde», ta ut «kontrollutvalgets 

sekretariat».  
 

                                       
1 Kommuneloven kap. 23 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=kommuneloven
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Kommunedirektøren støtter innspillet og innarbeider det i nytt forslag. 
 

Andre avsnitt (nytt): 
Utvalgets generelle myndighet 
 

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid og innstiller overfor 
kommunestyret. I saker som skal oversendes til kommunestyret, skal 

kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken.  

  
Kommunedirektørens vurdering:  
Hele avsnittet med unntak av «og innstiller overfor kommunestyret» er en 

gjengivelse av lovteksten.2  Etter ordlyden i koml. § 23-5 skal kontrollutvalget 
rapportere til kommunestyret. Bestemmelsen omhandler ikke innstilling til 

kommunestyret. Det vises til at andre bestemmelser i kommuneloven som særlig 
omhandler innstillingsrett for kontrollutvalget. Videre fremgår det av 
forarbeidene til kommuneloven Prop. 46 (2017-2018) s 405: Når saker etter 

kontrollutvalgets behandling oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, vil 
kommunedirektørens rolle være å ekspedere saken videre til behandling der. 

Kommunedirektøren kan likevel gi supplerende opplysninger ved oversendelsen 
av saken til kommunestyret eller fylkestinget, jf. prinsippet om at saker skal 
være forsvarlig opplyst. Kommunedirektøren kan imidlertid ikke endre 

saksframstillingen til kontrollutvalget. Kommunedirektøren legger da til grunn at 
tanken er at ovennevnte skjer ved at kommunedirektøren innstiller.  

  
Kommunedirektøren foreslår at følgende tekst inntas i reglementet:   
  

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. I 
saker som skal oversendes til kommunestyret, skal kommunedirektøren gis 

anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken.   
 

 
Tredje og fjerde avsnitt (nytt) 
Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i 

kommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter 
kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.  

 
Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets 
saker skal behandles. Utvalgets leder kan la ett av de andre medlemmene i 

utvalget utøve denne retten på sine vegne.  
 

Kommunedirektørens vurdering: 
Tredje avsnitt fremgår direkte av forskriften2. Fjerde avsnitt fremgår direkte av 
loven3. Avsnittene foreslås ikke tatt med i reglementet.  

 
Femte avsnitt: 

 
 
Økonomiske konsekvenser: 

                                       
2 Forskrift om kontrollutvalg og revisjon §2 
3 Kommuneloven § 23-2 annet ledd 

https://lovdata.no/forskrift/2019-06-17-904/§2
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§23-2
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Miljømessige konsekvenser: 
 
 

Alternativer: 
 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
I tråd med kommuneloven inntas følgende tekst i reglementet kap. 4:  

  
Utvalgets ansvarsområde  

Kontrollutvalget er opprettet for å ivareta oppgaver, ansvar og myndighet etter 
koml. kapittel 23. Se også og forskrift 17.06.2019 nr. 904 om kontrollutvalg og 

revisjon.  
  
Utvalgets generelle myndighet  

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. I 
saker som skal oversendes til kommunestyret, skal kommunedirektøren gis 

anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken. 
 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Straks 
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K-76/22 
Revidert reglement for ungdomsrådet, eldrerådet og råd 
for personer med funksjonsnedsettelse 
 
Saksbehandler:  Per Korsvik Saksnr.:  19/03077-62 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 17/22 23.08.2022 

2 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 15/22 23.08.2022 

3 Eldrerådet 14/22 23.08.2022 

4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 22/22 24.08.2022 

5 Formannskapet 74/22 31.08.2022 

6 Kommunestyret 76/22 14.09.2022 

 

 

Formannskapets innstilling 31.08.2022: 
1. Revidert reglement for eldrerådet vedtas. 
2. Revidert reglement for personer med funksjonsnedsettelse vedtas. 

3. Revidert reglement for ungdomsrådet vedtas. 
4. Rådene kan ta opp saker på eget initiativ. Jf. forskrift 17.09.2019 nr. 727, § 2 

om medvirkningsordninger.  
 
 

UTVALGENES BEHANDLINGER OG INNSTILLINGER: 
 

 

Formannskapets behandling 31.08.2022: 
Martin Løken (MDG) fremmet følgende fellesforslag fra MDG og SV: 
Legge til "Ungdomsrådets leder har møte- og talerett i kommunestyret når 

rådets saker skal behandles. Rådets leder kan la ett av de andre medlemmene i 
rådet utøve denne retten på sine vegne." under "6.9.1. Oppgaver og ansvar" på 

Ungdomsrådets reglement.  
 
og følgende forslag på vegne av SV: 

Alle rådenes ledere har møte- og talerett i kommunestyret når rådenes saker 
skal behandles. Rådenes leder kan la ett av de andre medlemmene i rådet utøve 

denne retten på sine vegne. 
 

Votering: 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling punkt 1, 2 og 3 første setning, ble 

tiltrådt enstemmig. 
Hovedutvalgets punkt 3, andre avsnitt, ble nedstemt 6-3 (MDG, SV, V). 

Hovedutvalgets punkt 4 ble enstemmig tiltrådt. 
SV’s forslag ble nedstemt 8-1 (SV). 
 

 
_____ 

 
 

 
 
 

  



Ås kommune 

Kommunestyret 14.09.2022  Side 83 av 132 

 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 24.08.2022: 
Ulrika Jansson (MDG) fremmet følgende tillegg til kommunedirektørens 

innstilling: 

1) «Rådet kan ta opp saker på eget initiativ. Jf. forskrift 17.09.2019 nr. 727, 
§ 2 om medvirkningsordninger.” for alle rådene. 

 

2) Legge til for ungdomsrådet: “Leder av rådet, eller stedfortreder, kan få 
møte- og talerett i kommunestyret og utvalgene i saker som angår dem, 

hvis kommunestyret bestemmer det.” under “6.9.1. Oppgaver og ansvar” 
på ungdomsrådets reglement. 

 

Sp fremmet følgende tillegg til kommunedirektørens innstilling pkt. 3: 
«Leder av rådet, eller stedfortreder, har møte- og talerett i 

kommunestyret og utvalgene." under «6.9.1. Oppgaver og ansvar" på 
ungdomsrådets reglement. 

 

Votering: 
MDG´s forslag 1) ble tiltrådt 8-1 (1Ap) 
MDG´s forslag 2) ble tiltrådt 5-4 (1Ap, 1Sp, 1H, 1FrP) 

Sp´s forslag ble nedstemt 5-4 (2Sp, 1MDG, 1V) 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 24.08.2022: 
1. Revidert reglement for eldrerådet vedtas 

2. Revidert reglement for personer med funksjonsnedsettelse vedtas 
3. Revidert reglement for ungdomsrådet vedtas. 

Følgende tilføyes:  
“Leder av rådet, eller stedfortreder, kan få møte- og talerett i 
kommunestyret og utvalgene i saker som angår dem, hvis 

kommunestyret bestemmer det.” under “6.9.1. Oppgaver og ansvar” 
på ungdomsrådets reglement. 

4. Rådet kan ta opp saker på eget initiativ. Jf. forskrift 17.09.2019 nr. 727, § 2 
om medvirkningsordninger.” for alle rådene. 

 

_____ 
 

Eldrerådets behandling 23.08.2022: 
Eldrerådet viser til kommunedirektørens forslag om fjerning av setningen 
«Eldrerådet kan selv ta opp saker som på generelt grunnlag angår eldre i 

kommunen.» 
 
Med henvisning til forskrift 17.06.2019 nr. 727, § 2 om medvirkningsordninger 

drøftet eldrerådet seg frem til forslag om tillegg i eldrerådets reglement:  
Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. 

 

Votering: 
Foreslått tillegg ble enstemmig tiltrådt. Kommunedirektørens innstilling punkt 1 
for øvrig ble enstemmig tiltrådt. 

 

Eldrerådets uttalelse 23.08.2022: 
1. Revidert reglement for eldrerådet vedtas med følgende tilføyelse: 

Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. 

https://lovdata.no/forskrift/2019-06-17-727/§2
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Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling 23.08.2022: 
 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

Råd for personer med funksjonsnedsettelses uttalelse 23.08.2022: 
1. Revidert reglement for eldrerådet vedtas 

2. Revidert reglement for personer med funksjonsnedsettelse vedtas 
3. Revidert reglement for ungdomsrådet vedtas 

 
 

_____ 

 
 

 
 

Ungdomsrådets behandling 23.08.2022: 
Antall plasser i rådet ble drøftet. Det ble fremmet forslag om å utvide rådet fra 7 

til 9 for å sikre medvirkning og flere perspektiver, samt for å sikre at rådet er 
vedtaksdyktige.  

Votering: to for og fem mot forslaget. 
 
Ungdomsrådet foreslår at de kan ta opp saker på eget initiativ, jf. forskrift 

17.06.2019, nr. 72 § 2 om medvirkning. 
Votering: enstemmig 

 

Votering: 
Enstemmig 

 

Ungdomsrådets vedtak 23.08.2022:  
1. Revidert reglement for eldrerådet vedtas 
2. Revidert reglement for personer med funksjonsnedsettelse vedtas 

3. Revidert reglement for ungdomsrådet vedtas 
 

Ungdomsrådet støtter Kommunedirektørens innstilling med følgende 
endringsforslag: 
 

Ungdomsrådet mener at gjeldende lovverk og forskrift tilsier at Kommunestyret 
kan gi Ungdomsrådet møte- og talerett, jf. Forskrift om medvirkningsordninger § 

2,6.ledd. Ungdomsrådet foreslår at leder av rådet eller stedfortreder har 
møterett og talerett i kommunestyrer og i utvalg.   
 

Ungdomsrådet mener at Barne- og ungdomskonferansen ikke kan gjennomføres 
innenfor nåværende budsjett. Ungdomsrådet ber om at budsjettrammene økes, 

alternativt at de midlene som i dag er øremerket uorganisert ungdom stilles til fri 
disposisjon. Det vil fortsatt være mulig for uorganisert ungdom å søke om 
midler. 

 
Ungdomsrådet foreslår at de kan ta opp saker på eget initiativ, jf. forskrift 

17.06.2019, nr. 72 § 2 om medvirkning. 
_____ 
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Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Revidert reglement for eldrerådet vedtas 
2. Revidert reglement for personer med funksjonsnedsettelse vedtas 

3. Revidert reglement for ungdomsrådet vedtas 
 
Ås, 12.08.2022 

 
Tom- Arne Tørfoss Per Korsvik 

kommunedirektør kommunalsjef 
 Oppvekst og opplæring 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 
 

Vedlegg: 
1. Horingsnotat-om-endringer-i-kommuneloven 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
  

K-sak 27/22 Politisk reglement 
 

 
Saksutredning: 

 

Sammendrag: 
Saken beskriver kommunedirektørens forslag til revidering av reglement for 

ungdomsrådet, eldrerådet og råd for personer med funksjonsnedsettelse. 
Kommunestyret behandlet i K-sak 27/22 Politisk reglement. I vedtakspunkt 12 

heter det: 
 
Reglement for ungdomsrådet og de andre rådene vedtas foreløpig. 

Kommunedirektøren legger fram ny sak om rådenes reglement på grunnlag av 
innkomne forslag til kommunestyrets møte den 15.06.2022.   

  
 
Kommunedirektøren legger vekt på at reglementene for de ulike rådene skal 

være så like som det lar seg gjøre for å sikre likeverdig behandling og innflytelse.  
 

Kommunal – og distriktsdepartementet sendte 22.06.22 ut «Høringsnotat om 
endringer i kommuneloven» (Se vedlegg 1). I høringsnotatet omtaler 
departementet møte- tale- og forslagsrett i folkevalgte organer. Her slås det fast 

kommuneloven ikke gir adgang til å gi andre enn medlemmer av folkevalgte 
organer møte- tale- og forslagsrett i organets møter utover det som følger av 

lov. Det folkevalgte organet kan imidlertid invitere andre en organets 
medlemmer til å uttale seg i enkeltsaker. Dette innebærer ikke at vedkommende 
kan delta i organets ordinære ordveksling i saken.  

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-23-03-2022.515115.MD1I897090oae5b.pts.html
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Høringsnotatet har vært førende for kommunedirektørens innstilling i denne 

saken. Det foreslås derfor kun mindre endringer i reglementene for rådene slik 
de ble presentert i K-sak 27/22. For ungdomsrådet foreslås det at det arrangeres 
en årlig ungdomskonferanse som innstiller representanter til rådet. Det er KST 

som velger representanter til rådene. 
 

Fakta i saken: 
 
Medvirkningsråd er regulert i kommunelovens § 5-12. Dette er organer som 

kommunestyret og fylkestinget skal velge selv. Det skal være et eldreråd, et råd 
for personer med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd. I Ås kommune har 

rådene 7 medlemmer som velges av kommunestyret. Kommunedirektøren la i K-
sak27/22 fram forslag til Politisk reglement hvor også reglene for rådene er 

beskrevet. KST- gjorde følgende vedtak: 
 
Reglement for ungdomsrådet og de andre rådene vedtas foreløpig. 

Kommunedirektøren legger fram ny sak om rådenes reglement på grunnlag av 
innkomne forslag til kommunestyrets møte den 15.06.2022.   

 
I ordskiftet under kommunestyrets behandling av saken kom det fram flere 
forslag som innebærer at medlemmer i rådene kan ha tale- og forslagsrett i 

folkevalgte organer. Kommunal- og distriktsdepartementet fastslår i sitt 
høringsnotat Endringer i kommuneloven (22.06.22) at gjeldende rett ikke gir 

adgang til å gi andre enn de folkevalgte tale- og forslagsrett i folkevalgte 
organer. 
 

Medvirkningsrådene kan imidlertid få møte- og talerett i folkevalgte organer i 
saker som angår deres ansvarsområde hvis kommunestyret bestemmer det, j.f 

forskrift om medvirkningsordninger §2 sjette ledd. 
 
 

Eldrerådet 
Kommunedirektøren foreslår at følgende ledd utgår: Eldrerådet kan selv ta opp 

saker som på generelt grunnlag angår eldre i kommunen. 
 
Setningen kan tolkes som en beskrivelse av retten til å stille forslag i politiske 

organer. Kommuneloven gir som nevnt, ikke adgang til å gi rådene en slik rett. 
 

 
Revidert reglement for eldrerådet: 
 

 

6.8.1. Oppgaver og ansvar 
Eldrerådet er et rådgivende organ. For rådet gjelder kommunelovens 

bestemmelser, forskrift om medvirkningsordninger og 
saksbehandlingsregler i dette reglementet så langt det passer. 

 

Eldrerådet skal være et rådgivende organ for saker som berører eldre og deres 
levekår.  

 

Eldrerådet skal alltid ha anledning til å uttale seg om følgende saker: 
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 Tiltak og planer i helse- og sosialsektoren som vedrører eldre. 

 Saker med særlig interesse for eldre; for eksempel saker som gjelder 
kommunens boligprogram og reguleringsplaner, samferdselssaker og 
kommunikasjonsplaner og kulturelle tiltak. 

 Alle kommunale tiltak som gjelder eldre. 

 
Eldrerådet har rett til å uttale seg før kommunestyret vedtar 
reglement, budsjett og sekretærordning for rådet. 

 
Eldrerådet skal hvert år utarbeide en årsmelding om rådets virksomhet. 
Meldingen legges frem for kommunestyret til orientering. 

 

6.8.2. Eldrerådets sammensetning 
Rådet velges etter reglene i koml. §§ 5-2 e og 5-12 og forskrift om 

medvirknings- ordninger § 3. 

 
Eldrerådet skal ha 7 medlemmer og tilsvarende antall varamedlemmer 
som velges av kommunestyret selv. Rådet velger selv leder og nestleder. 

 
Flertallet av medlemmene skal ha fylt 60 år på valgtidspunktet, jf. koml. 
§ 5-12 andre ledd. Det bør tilstrebes geografisk og mangfoldig 

sammensetning. Det velges ikke personlige varamedlemmer. 
 

 
 

Ungdomsrådet: 
Kommunedirektøren foreslår nytt punkt 6.9.3: Barne- og ungdomskonferansen 
 

Ellers foreslås det ingen endringer fra forslaget i K- sak 27/22 
 

 
Revidert reglement ungdomsrådet: 
 

 

6.9.1. Oppgaver og ansvar 
Ungdomsrådet er et rådgivende organ. For rådet gjelder kommunelovens 
bestemmelser, forskrift om medvirkningsordninger og 

saksbehandlingsregler i dette reglementet så langt det passer. 
 

Ungdomsrådet skal alltid ha anledning til å uttale seg om: 

 Tiltak og planer i helse- og sosialsektoren som vedrører ungdom. 

 Saker med særlig interesse for ungdom; for eksempel saker som gjelder 
kommunens felles planer og retningslinjer for skole, kommunens 

kommunikasjonsplaner og kulturelle tiltak 

 Alle kommunale tiltak som gjelder ungdom. 

 

Ungdomsrådet skal hvert år utarbeide en årsmelding om rådets virksomhet. 
Meldingen legges frem for kommunestyret til orientering. 
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6.9.2. Ungdomsrådets sammensetning 
Rådet velges etter reglene i koml. §§ 5-2 e, 5-12 og forskrift om 
medvirkningsordninger 

§ 3. 
 

Ungdomsrådet skal ha 7 medlemmer og ha følgende sammensetning: 

 1 representant fra elevrådet ved Ås ungdomsskole. 

 1 representant fra elevrådet ved Nordbytun ungdomsskole. 

 1 representant fra elevrådet ved Ås videregående skole. 
Personen må være bosatt i Ås kommune. 

 4 ungdommer som representerer lag og foreninger, ungdomshusene, 
uorganisert ungdom og/eller andre (frie plasser). 

 
Kommunestyret selv oppnevner blant de søkende, representanter til de 4 

frie plassene. Dersom det er mer enn 4 søkere, kan kommunestyret velge 
at inntil 2 av de som ikke får fast plass, skal være vararepresentanter. 

Representanter som har sittet i ett år i ungdomsrådet gis fortrinnsrett til de 
frie plassene. 

 

Ungdomsrådet skal ha en valgperiode på inntil to år. Medlemmene i 
ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år, jf. koml. § 5-12 

tredje ledd. 
 
Rådet velger selv leder og nestleder. 

 
 

6.9.3 
Barne- og ungdomskonferansen  
Ungdomsrådet skal årlig invitere til barne- og ungdomskonferansen innen 

1. november hver høst.  
 

Følgende saker skal behandles på møtet: 
 
1. Åpning og konstituering av møtet  

2. Gjennomgang om arbeidet gjennom året fra ungdomsrådet 
3. Ås ungdommens prioriterte saker 

4. Innstille representanter til nytt ungdomsråd 
5. Eventuelt 

 

 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse 

 
Det foreslås det ingen endringer fra forslaget i k- sak 27/22 

 
Revidert reglement for rådet for personer med funksjonsnedsettelse: 

 

 

6.10.1. Oppgaver og ansvar 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse er et samarbeids- og 

rådgivende organ for kommunen. Rådet skal arbeide for full deltaking og 
likestilling i samfunnet for personer med funksjonsnedsettelse. 
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Rådet skal gis anledning til å uttale seg om følgende saker: 

 Universell utforming. 

 Allmenne tiltak og tjenester som berører funksjonshemmede. 

 Kommunens budsjett- og planarbeid. 

 Saker som er av prinsipiell interesse for funksjonshemmede. 

 

Rådet kan ta opp saker på eget initiativ. Jf. forskrift 17.09.2019 
nr. 727, § 2 om medvirkningsordninger. 

 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse skal hvert år utarbeide en 
årsmelding om rådets virksomhet. Meldingen legges frem for 

kommunestyret til orientering. 
 

 

6.10.2. Rådets sammensetning 

Rådet velges i henhold til koml. §§ 5-2 e, 5-12 og forskrift om 

medvirkningsordninger 

§ 3. 
 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse skal ha 7 medlemmer.  
 
Medlemmene velges av kommunestyret selv slik: 

3 folkevalgte 

2 representanter for foreningene - fortrinnsvis forskjellige foreninger, 

2 representanter fra administrasjonen 

 

Varamedlemmene velges av kommunestyret slik: 

3 varaer velges blant politikerne 

2 varaer velges fra foreningene 
2 varaer velges fra administrasjonen  

Det velges ikke personlige varamedlemmer. 
 

Kommunedirektøren fremmer forslag på representanter fra administrasjonen. 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse velger selv leder og nestleder. Alle 

medlemmer og innkalte varamedlemmer har samme rettigheter og plikter. 
 
Vurdering: 

Kommunedirektøren anbefaler at forslag til politisk reglement for rådene slik det 
framkommer i K- sak 27/22 vedtas med de endringene som beskrives i denne 

saken. Kommunedirektøren vurderer at kommuneloven ikke gir adgang til å gi 
andre enn medlemmene i folkevalgte organer tale- og forslagsrett. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen. Barne- og ungdomskonferansen gjennomføres innenfor tildelt budsjett 

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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K-77/22 
Politisk møteplan 2023 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  22/02467-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 68/22 31.08.2022 

2 Kommunestyret 77/22 14.09.2022 

 

 

Formannskapets innstilling 31.08.2022: 
1. Politisk møteplan for formannskap, kommunestyre, råd og utvalg vedtas i 

henhold til vedlagt møtekalender alternativ A, men med forbehold om at 
enkelte møter holdes som et prøveprosjekt på dagtid.  

2. Møtene i råd, utvalg, formannskap og kommunestyre holdes som følger, men 
med forbehold om at enkelte møter holdes som et prøveprosjekt på dagtid: 

 

3.  Utvalgene og rådene kan ved behov selv vedta justeringer innenfor den 
 vedtatte møtestrukturen. Øvrige justeringer følges opp av formannskapet.
  

 
_____ 

 
 
 

 
 

Ungdomsråd (UR) 

 

Kl. 15.30 Ås rådhus  

Eldreråd (ER) 

 

Kl. 15.30 Lille sal 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse (FR) 

 

Kl. 17.30 Lille sal 

Hovedutvalg for næring og miljø (HNM) 

 

Kl. 18.00 Store salong 

Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) 

 

Kl. 18.30 Store sal 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 

 

Kl. 18.30 Store salong 

Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) 

 

Kl. 18.00 Lille sal 

Utvalg for kommunale byggeprosjekter (UKB)  

 

Kl. 16.30 Moerveien 10  

Administrasjonsutvalg (ADM) 

 

Kl. 16.30 Lille sal 

Valgstyre (V) 

 

Kl. 18.00 Lille sal 

Formannskap (F) 

 

Kl. 18.00 Lille sal 

Kommunestyre Kl. 18.00 Store sal 
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Formannskapets behandling 31.08.2022: 
Martin Løken (MDG) fremmet følgende forslag: 
Fremmer alternativ B, men med formannskapsmøter på torsdager. 

 
Omforent forslag: Enkelte møter holdes som et prøveprosjekt på dagtid. 
 

Votering: 
MDG’s forslag ble nedstemt 8-1(MDG). 
Alternativ A i kommunedirektørens innstilling ble tiltrådt 8-1(MDG). 

Det omforente forslaget ble tiltrådt 8-1(uavh). 
 
 

_____ 
 
 

 

Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1.  Politisk møteplan for formannskap, kommunestyre, råd og utvalg vedtas i 
henhold til vedlagt møtekalender alternativ ………  

 
2.  Møtene i råd, utvalg, formannskap og kommunestyre holdes som følger: 

 

3. Utvalgene og rådene kan ved behov selv vedta justeringer innenfor den 
vedtatte møtestrukturen. Øvrige justeringer følges opp av formannskapet. 
 

Ungdomsråd (UR) 

 

Kl. 15.30 Ås rådhus  

Eldreråd (ER) 

 

Kl. 15.30 Lille sal 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse (FR) 

 

Kl. 17.30 Lille sal 

Hovedutvalg for næring og miljø (HNM) 

 

Kl. 18.00 Store salong 

Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) 

 

Kl. 18.30 Store sal 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 

 

Kl. 18.30 Store salong 

Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) 

 

Kl. 18.00 Lille sal 

Utvalg for kommunale byggeprosjekter (UKB)  

 

Kl. 16.30 Moerveien 10  

Administrasjonsutvalg (ADM) 

 

Kl. 16.30 Lille sal 

Valgstyre (V) 

 

Kl. 18.00 Lille sal 

Formannskap (F) 

 

Kl. 18.00 Lille sal 

Kommunestyre Kl. 18.00 Store sal 
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Ås, 16.08.2022 
 
Tom-Arne Tørfoss Wenche Vedhugnes 

Kommunedirektør HR-sjef 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Formannskapet 
Kommunestyret 

 
Vedlegg: 
Alternativ A - Møtekalender 2023 

Alternativ B - Møtekalender 2023 
 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Politisk sekretariat 

Referatsak i råd og utvalg 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Politisk møteplan for formannskap, kommunestyre, råd og utvalg vedtas av 
kommunestyret i denne saken. Det legges fram to alternative forslag, der 

alternativ B innebærer endret møtestruktur.  
 

Fakta i saken: 
Kommunestyre, formannskap, råd og utvalg holder sine møter etter fast 
møteplan. Ekstraordinære møter holdes når 1/3 av medlemmene krever det eller 

ordfører/leder finner det nødvendig. Det foreslås i denne saken at 
kommunestyret vedtar møteplan også for råd og utvalg. 

 
Møtene legges utenom skoleferier og dager før offentlig fridag. Ordningen med 

ca. syv møterunder i året videreføres.  Hovedutvalg for teknikk og plan har 
erfaringsmessig hatt behov for to ekstra møter i året, dette er innarbeidet i 
møteplanen. Møterunden før sommerferien legges så sent som mulig for at sak 

om planrammer og budsjettforutsetninger kan følge ordinær utsendelse. 
 

Møter i formannskap og kommunestyre holdes som hovedregel onsdag kl. 18.00, 
med unntak av kommunestyrets heldagsmøter i juni og desember med start kl. 
09.00. 

 
Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 

Valgdagen er mandag 11. september. Erfaringsmessig bør det ikke legges møter 
tett opp til valget. Kommunestyrets møte er derfor lagt til en uke etter valget. 
 

Det konstituerende møte i kommunestyret foreslås holdt 25. oktober. 
Avtroppende kommunestyre møter samme dag/rett før det konstituerende 

møtet. Fristen for konstituering er 31. oktober. 
 
Tidspunkt for folkevalgtopplæring settes opp allerede nå av hensyn til 

planlegging. Torsdag 2. november og fredag 3. november foreslås. 
 

Budsjettbehandling 
Budsjettseminaret holdes i juni på samme dag som formannskapets møte. 
Budsjettpresentasjonen gis i formannskapet onsdag 25. oktober kl. 16.30. 

Budsjettbehandlingen i råd, utvalg og formannskap 1. gang er lagt til uke 45 /46.  
 

Formannskapets innstilling skal etter kommuneloven §14-3 offentliggjøres minst 
14 dager før kommunestyret behandler budsjettet. Det foreslås at 
formannskapet legger fram sin innstilling tirsdag 28. november og at 

kommunestyret behandler saken i heldagsmøte onsdag 13. desember. Alternativt 
kan formannskapet holdes onsdag 29. november. 

 
 
 

 
 

 
 

 

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§14-3
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Møtestruktur: 

 
Alternativ A 
Politisk møteplan har blitt lagt opp etter følgende møtestruktur siden 2014: 

 
 

 
 
 

 
Med denne modellen vil uttalelser fra rådene og innstillinger fra utvalgene være 

tilgjengelig i best mulig tid før sakene behandles i formannskapet. Uttalelser og 
innstillinger vil samtidig inngå som del av møteinnkallingen til kommunestyret.  

 
Alternativ B 
Dette forslaget innebærer ny møtestruktur der formannskapet holdes i samme 

uke som råd og utvalg. Onsdag opprettholdes som møtedag for ADM og 
formannskap, mens utvalgene og rådene holder møtene på mandag og tirsdag. 

Kommunestyrets møte holdes to uker etter formannskapets møte på samme 
måte som i alternativ A. I denne modellen kan ikke uttalelser og innstillinger fra 
råd og utvalg foreligge før i formannskapets møte. Det blir dermed mindre tid til 

å vurdere innstillinger på forhånd. Fordelen vil være at det blir lengre tid til 
politiske forberedelser før møtene starter, og at uke 2 kan benyttes til 

gruppemøter. 
 
 

 
 

 
Vurdering: 
 

 
Vurdering: 

Formannskapets og kommunestyrets møtestruktur legger premissene for møter i 
folkevalgte organ. For en mer effektiv behandling av møteplansakene foreslår 
kommunedirektøren at kommunestyret vedtar tidspunkt for møter i samtlige 

faste råd og utvalg. Rådene og utvalgene kan ved behov selv vedta justeringer 
innenfor den vedtatte møtestrukturen. 

 
Behandlingstiden i begge alternative forslagen er like lange.  
 

Kommunedirektøren vil fra høsten 2022 starte et prosjekt for anskaffelse av nytt 
møtebehandlingssystem. Dette bør blant annet inneholde digital votering, 

systemer for innlegging av forslag, voteringsrekkefølge og annen 
møtelederstøtte. Målet er forenkling og bedre oversikt for alle. Systemet skal 
etter planen tas i bruk etter valget i 2023.  

 
 

Økonomiske konsekvenser: 
 

 

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 

UKE 1 
Utsendelse til 

råd, utvalg og 

formannskap 

UKE 2 

Politisk 

forberedelse 

UKE 3 
Råd, utvalg og  

formannskaps
-møter 

UKE 4 
Utsending 

kommunestyre 

UKE 5 

kommunestyre 

møte 
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Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-78/22 
Ny sak om Forskrift om adgang til jakt og fangst av 
bever og Forvaltningsmål for bever, Ås kommune, etter 
høring. 
 
Saksbehandler:  Anette Bjerke Saksnr.:  21/02380-7 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 12/22 23.05.2022 

2 Formannskapet 52/22 01.06.2022 

3 Formannskapet 61/22 08.06.2022 

4 Kommunestyret 63/22 15.06.2022 

5 Kommunestyret 78/22 14.09.2022 

 

 

Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 23.05.2022: 
1. Forslag til forvaltningsmål for bever, datert 2.05.2022 vedtas.  

2. Forslag til forskrift om adgang til jakt og fangst av bever, datert 2.05.2022 
vedtas 

 
_____ 

 

 
UTVALGENES BEHANDLIGER OG INNSTILLINGER: 

 
 

Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 23.05.2022: 
Knut Merox Iversen (SV) fremmet følgende forslag: 

Endring i paragraf 1: 
1. Endre fra landbruksnæring til jordbruksnæring i formålet. 

2. Fjerne jakt av fangst av bever som rekreasjonskilde 
3. Stryke paragraf 4, sekundært endre til MAKS 4 dyr. 
4. Kommunedirektøren bes samarbeide med NMBU om å kartlegge 

beverbestanden i Ås 

Votering: 
SVs forslag punkt: 

 1 ble nedstemt 7-2 (SV,R) 

 2 ble nedstemt 7-2 (SV,R) 
 3 ble nedstemt 8-1 (SV) 

 4 ble nedstemt 8-2 (SV,R) 
Kommunedirektørens innstilling punkt 1 og 2 ble enstemmig tiltrådt. 
 

_____ 
 

Formannskapets vedtak 08.06.2022: 
Saken ligger åpenbart under ansvarsområdet til Hovedutvalg for Næring og Miljø. 
Det er HNM som innstiller til Kommunestyret. Saken behandles ikke i 
Formannskapet. 

 

Formannskapets behandling 08.06.2022: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 
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- Saken ligger åpenbart under ansvarsområdet til Hovedutvalg for Næring 
og Miljø. Det er HNM som innstiller til Kommunestyret. Saken behandles 

ikke i Formannskapet. 

 
Votering: FrP´s forslag ble enstemmig tiltrådt 
 

_____ 

 
 

Kommunestyrets behandling 15.06.2022: 
Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 
 

Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 15.06.2022: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 

1. Forslag til forvaltningsmål for bever, datert 2.05.2022 vedtas.  
2. Forslag til forskrift om adgang til jakt og fangst av bever, datert 2.05.2022 

vedtas 
 

 

Ås, 02.05.2022 
 

 
Tom Arne Tørfoss Ellen Grepperud 
Kommunedirektør Virksomhetsleder 

Samfunnsutvikling 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret  

 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for næring og miljø 

Kommunestyret 
 

Vedlegg: 
1. Forvaltningsmål for bever i Ås kommune, datert 2.05.2022 

2. Forskrift om adgang til jakt og fangst av bever i Ås kommune, Viken, datert 
2.05.2022 
3. Samlet - Høringsinnspill - Forvaltningsmål og forskrift om forvaltning av bever 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

Saksprotokoll fra HNM møte 17.08.2021 og 28.09.2021 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Follo landbrukskontor v/ Landbrukssjef Arne Ivar Sletnes 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Hovedutvalg for næring og miljø behandlet høringsutkast til forvaltningsmål og 
forskrift 17. august og 28. september 2021. Saken har vært på høring og det 

kom inn 6 høringsinnspill som er lagt ved saken. Kommunedirektøren foreslår at 
enkelte innspill tas til følge og legger fram forslag til justerte forvaltningsmål og 

forskrift om adgang til jakt og fangst av bever i Ås kommune. 
 
Fakta i saken: 

I møtet i Hovedutvalg for næring og miljø 28.9.2021 ble det fattet følgende 
vedtak: 

 
1. Forslag til forskrift om adgang til jakt og fangst av bever legges ut på høring 

med 6 ukers høringsfrist. 
2. Forslag til forvaltningsmål for bever legges ut på høring med 6 ukers 

høringsfrist. 

3. HNM’s enstemmige vedtak av 17.08.2021 om jakttider opprettholdes:  
§3 endres til å lyde: Jakt og fangst tillates i perioden mellom 1. oktober og 

31. desember. 
 
I tråd med vedtaket er forslag til forskrift og forvaltningsmål sendt på høring til 

landbruks- og grunneierorganisasjoner, Ås jeger- og fiskeforening, natur- og 
miljøorganisasjoner, nabokommuner og Viken fylkeskommune med høringsfrist 

30.11.2021. Det kom 5 innspill innen fristen, fra Viken fylkeskommune, Ås 
landbrukslag, NOAH for dyrs rettigheter, Ås grunneierlag og Naturvernforbundet i 
Ås. Senere har det kommet et innspill fra en privatperson, Even Ålerud.  

 
Viken fylkeskommune  

Viken fylkeskommune mener at målsettingene er gode. De har tillit til at 
kommunen informerer jegere og rettighetshavere tilstrekkelig om punkt 2 i 
forvaltningsmål, om tilpasset jakttrykk. Videre foreslås det at kommunen kan 

vurdere å formulere punkt 4 i målsettingene slik at det også tas høyde for 
økende bestand og skadeomfang, f.eks. endre formuleringen «fastsette kvoter, 

innskrenke jakttiden,…» til «justere kvoter, endre jakttiden,…» 
 
Når det gjelder forslaget til forskrift kommenterer fylkeskommunen at Ås 

kommune velger å innskrenke jakttiden samtidig som det fastsettes en kvote for 
hele kommunen: «Fastsettelse av en totalkvote for kommunen vil alene effektivt 

sette et tak på uttaket, og det framkommer ikke i oversendte dokumenter 
hvorfor man samtidig finner det påkrevet å innskrenke jakttida i forhold til 
nasjonalt fastsatt jakttid.» 

 
Videre ber fylkeskommunen kommunen se nærmere på den lokale forskriftens 

§5 om skadefelling. Skadefelling av bever vil måtte skje med hjemmel i 
naturmangfoldloven §18. Den lokale beverforskriften utarbeides med hjemmel i 
forskrift om forvaltning av bever. Fylkeskommunen kan ikke se at kommunen 

har hjemmel for å sette rammer for behandling av skadefellingssøknader i den 
lokale beverforskriften, og anbefaler at §5 fjernes. 

 
Ås landbrukslag  

Ås landbrukslag har ingen innvendinger til hovedmålet for forvaltning av bever i 
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Ås og har heller ingen merknader til punktene 2-5. Landbrukslaget peker på at 
det for landbruket er viktig at det tas hensyn til at forvaltningen av 

beverbestanden ikke skal føre til unødige skader på jordbruksjord, produktivt 
skogareal og veier. Dersom dette ikke kan oppnås gjennom ordinær jakt, må 
kommunen raskt kunne gi tillatelse til skadefelling, innen dager, ikke uker, for å 

redusere skadeomfanget. 
 

Landbrukslaget ser at det av dyreetiske årsaker er ønskelig at det ikke utføres 
jakt etter nyttår og støtter forslaget om redusert jakttid, men forutsetter at det 
kan innvilges skadefelling også etter nyttår. 

 
NOAH for dyrs rettigheter  

NOAH for dyrs rettigheter skriver at forslaget om å begrense jakttiden i Ås 
sammenlignet med de nasjonale jakttidene er svært positivt. NOAH støtter også 

hovedmål a om at bestanden skal ivaretas på lang sikt etc. De støtter også 
hovedmål c om at Ås kommune skal bidra til å øke kunnskap og forståelse for 
beverens rolle i naturen etc. For øvrig mener NOAH at det er tungtveiende 

grunner til ikke å tillate jakt i det hele tatt. 
 

Ås grunneierlag 
Ås grunneierlag representerer alle grunneiere i Ås kommune. De mener det 
derfor vil være naturlig at Ås grunneierlag administrerer hvilket geografisk 

område hvor kvoten skal tas ut. Grunneierlaget har følgende forslag til §4 i lokal 
forskrift: 

 
§4 Kvote 
Årlig kvote for uttak av bever i kommunen er 4 dyr.  

Ås Grunneierlag representerer alle grunneiere i Ås kommune. Ås Grunneierlag 
administrerer hvilket geografisk område hvor kvoten skal tas ut i samråd med 

grunneiere som har eiendom i områder med bever. Kvoten fordeles etter 
prinsippet hvor skadeomfanget er størst og bestandsreguleringen får optimal 
effekt 

 
Naturvernforbundet i Ås 

Naturvernforbundet i Ås (NiÅ) støtter hovedmålet om å ivareta beverbestanden 
og er positiv til ønsket om å bidra til økt kunnskap og forståelse for beverens 
rolle i naturen. NiÅ foreslår følgende endringer til § 1 i forskriften: 

 
Formålet med forskriften er å legge til rette for en bærekraftig beverforvaltning, 

der det tas hensyn til naturlig utbredelse av bever, jakt og fangst av bever som 
rekreasjonskilde, beveren som kilde til naturopplevelser (f.eks. beversafari), 
samt forebygging av unødige skader og ulemper for jordbruksnæring og andre 

samfunnsinteresser. 
 

NiÅ ønsker å bytte ut «landbruksnæring» med «jordbruksnæring» for å markere 
at skogbrukshensyn ikke bør telle sterkt i forhold til forvaltning av bever. 
 

NiÅ mener det er viktig at jakten avsluttes 23.12. for å unngå å skyte drektige 
hunndyr. De etterlyser videre kartlegging av bestanden, og støtter krav om 

rapportering innen 1 dag etter felt bever. 
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Even Ålerud  
Even Ålerud har lenge etter høringsfristen kommet med et innspill. Han 

kommenterer nedsatt jakttid slik: 
«Jeg vil påstå at i Norge så blir 90% av all felte bever felt i perioden 1.3.-30.4. 
Dette skyldes at beveren ikke kommer ut av hytta og eksponerer seg i dagslys. 

På våren når natten har blitt kortere må beveren ut av hytta mens det ennå er 
lyst og dette fører til at skuddmulighetene øker og man kan skille de forskjellige 

individene fra hverandre. Og skal man forvalte beveren på en fornuftig måte så 
er man 100% avhengig av å se hvilket individ man tar ut. Klart man kan sette ut 
feller og på den måten klare å ta ut 4 bever i den perioden det her er snakk om, 

men det er ingen forvaltning. Det er redusering uten noen kontroll….» 
 

Vurdering: 
Kommunedirektøren foreslår å endre punkt 4 i målsettingene i tråd med Viken 

fylkeskommunes forslag. Videre tas fylkeskommunens kommentar om 
manglende hjemmel for å sette rammer for skadefelling i beverforskriften til 
følge og § 5 foreslås strøket i forskriften. Punkt 5 i målsettingene kan imidlertid 

beholdes selv om skadefelling ikke omtales i forskriften.  
 

Siden jakttiden er avsluttet før paringstiden begynner kan siste setning i 
forvaltningsmål 3 (drektighetsvurdering) strykes. 
 

Ås grunneierlags forslag om at grunneierlaget skal kunne fordele kvoter til 
områder vil etter kommunedirektørens vurdering ikke være juridisk holdbart og 

bør ikke tas til følge. 
 
Åleruds vurderinger rundt jakttid viser noe av problemet med å begrense 

jakttiden til høsten og fylkeskommunen stiller også spørsmål rundt nedsatt 
jakttid. Utvalget har enstemmig vedtatt at jakttiden bør reduseres og 

kommunedirektøren ser ikke at dette nødvendigvis må endres av faglige 
grunner, selv om forvaltning på individbasis blir begrenset ved kun høstjakt. 
Imidlertid har utvalget satt jakttidens slutt til 31.12. Dette foreslås endret til 

23.12. på grunn av generell fredningsbestemmelse i julen. Siste setning i forslag 
til forskrift §6 om felling av hunkjønn strykes siden jakttiden avsluttes før 

paringstiden. 
 
Økonomiske konsekvenser: 

Forvaltningsmål for bever vil gi administrasjonen mulighet til å behandle saker 
om jakt på bever, og etter den nye forskriften er forvaltningen effektivisert slik 

at det for kommunen kun gjenstår administrative oppgaver som kartlegging. Ved 
innføring av kvote kreves det administrativ oppfølgning og dette vil trolig utgjøre 
3 dagsverk årlig.  Dette betyr imidlertid ikke at det er behov for å øke de 

økonomiske rammene til landbrukskontoret.   
 

Alternativer: 
Det er ikke kommet høringsuttalelser som tilsier andre vedtak enn foreslått. Et 
alternativ er å sette jakttiden lik nasjonal bestemmelse (1.10. – 30.4.) dersom 

utvalget vil endre dette etter høringsinnspill. 
 

 
Konklusjon med begrunnelse: 

Kommunedirektøren anbefaler at forskrift om adgang til jakt og fangst av bever 
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og forvaltningsmål for bever vedtas med endringer som foreslått. Med dette får 
Ås kommune en langsiktig strategi for bærekraftig forvaltning av bever og en 

klar forskrift.  
 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-79/22 
Orientering om uttalelse fra Statens vegvesen ifm 
interpellasjon fra Kommunestyret 9. februar 2022 
vedrørende nye E18 Retvet-Vinterbro 
 
Saksbehandler:  Helene Oma Saksnr.:  22/00126-12 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 64/22 15.06.2022 

2 Kommunestyret 79/22 14.09.2022 

 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Saken tas til orientering. 
 

_____ 
 

 

Kommunestyrets behandling 15.06.2022: 
Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 
 

Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 15.06.2022: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 

 
_____ 

 

 

Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Saken tas til orientering. 
 

 
Ås, 03.05.2022 

 
 
Tom-Arne Tørfoss Anette Bjerke 

Kommunedirektør Virksomhetsleder Teknikk 
  

 
Behandlingsrekkefølge: 
Kommunestyret 

 
Vedlegg: 

1. Uttalelse til interpellasjon i Ås kommunestyre angående ny E18 (22_00126-9 ) 
2. Tilsvar SD ang bomfinansiering E18 Retvet - Vinterbro (22_00555-2)   
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Statens vegvesen  
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Saksutredning: 
 

Fakta i saken: 
Det vises til følgende interpellasjon:  
Kommunestyret ber om sak om følgende forslag: Ås kommune oppfordrer til at 

firefelts ny E18 mellom Retvet og Vinterbro vurderes for en maksimal hastighet 
på 90 km/t, med hensikt å gjøre prosjektet mer økonomisk og miljømessig 

bærekraftig, og å redusere totalkostnad, arealbeslag og trafikklekkasje.  
 
Etter henvendelse fra Ås kommune har Statens vegvesen gitt uttalelse til 

interpellasjon fremsatt i Kommunestyret 09.02.22.  
 

Statens vegvesen henviser til at prosjektet har klare miljø- og effektmål, og at 
de fortsetter arbeidet med å se på ulike løsninger for å redusere kostnader, 

arealinngrep og klimagassutslipp. Uttalelsen fra Statens vegvesen er vedlagt.  
 
I tilsvaret fra Samferdselsdepartementet (SD) (vår ref. 22/00555-2), på 

fellesbrevet fra Nordre Follo, Ås og Indre Østfold av 01.02.22 så nevnes det at 
SD har gitt åpning for enkelte justeringer utover vanlig praksis i bompengesaker. 

Brevet er vedlagt.  
 
Dette vil også bli omtalt nærmere i orienteringssaken med arbeidsgruppas 

rapport som legges frem Ås FSK 1.juni og NF FSK 2. juni. Viken Fylkeskommune 
vil legge frem selve rapporten, og Ås/NF har i tillegg utarbeidet et felles 

orienteringsnotat. 
 
Vurdering: 

Statens vegvesen beskriver i sitt svar at prosjektet har klare mål og rammer, og 
at de fortsetter arbeidet med å se på ulike løsninger for å redusere kostnader, 

arealinngrep og klimagassutslipp. 
 
En administrativ arbeidsgruppe som ble nedsatt etter befaring med våre to 

kommuner, fylkeskommunen, Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet i 
juni 2021, har vurdert tiltak for å ivareta et forsvarlig og helhetlig 

transportsystem i Ås og Nordre Follo. 
 
Rapporten fra arbeidsgruppa vil være en del av saksfremlegget når nytt forslag 

til finansiering av nye E18 skal opp til ny behandling høsten 2022. 
Kommunestyrene i Ås og Nordre Follo vil da avgjøre om føringene i vedtaket fra 

desember 2020 er oppfylt. 
 
Kommunedirektøren anbefaler derfor at saken tas til orientering. 
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K-80/22 
Årsrapportering Startlån 2021 og oppdatering av 
retningslinjer for behandling av søknad om startlån 
 
Saksbehandler:  Janicke Lygren-Runde Saksnr.:  20/02761-6 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 48/22 01.06.2022 

2 Formannskapet 58/22 08.06.2022 

3 Kommunestyret 62/22 15.06.2022 

4 Kommunestyret 80/22 14.09.2022 

 
 

Formannskapets innstilling 08.06.2022: 
1. Redegjørelse for boligkontorets arbeid med startlån og status for startlån 

2021 tas til orientering. 
 

2. I «Retningslinjer for behandling av søknad om startlån» vedtatt av 
Formannskapet 02.04.2003-sak 25, sist endret ved K - sak 10.12.2020,  
gjøres følgende endringer: 

 
Punkt 2 Hvem kan få lån 

 
Nytt første avsnitt i punkt 2: 

 

Vilkår for å få startlån i Ås kommune: 
 Søkeren må som utgangspunkt ha folkeregistrert bostedsadresse i Ås 

kommune på søknadstidspunktet. Unntak kan gis dersom søkeren har en 

sterk tilknytning til kommunen. 

 Boligen som kjøpes må ligge i Ås kommune. 

 Søkeren må som hovedregel ha permanent oppholdstillatelse eller varig 

oppholdsrett i Norge.  

Endring i nåværende første setning i punkt 2: 

Utover spesielle vilkår definert i denne retningslinjen vil søknader om startlån 

og tilskudd behandles i henhold til enhver tids gjeldende forskrift om lån fra 

Husbanken, i tillegg til retningslinjer og veiledere fra Husbanken. 

Punkt 6 Rente- og avdragsvilkår 

Punkt 2 om flytende og fast rente endres til: 

 Flytende rente eller fast rente med bindingstid på 3, 5 ,10 eller 20 år. 

 
Punkt 8 Vedtak om enkeltlån 

Siste setning endres til: 
 

Startlån kan innvilges som forhåndstilsagn gjeldende for inntil 3 måneder, 

med mulighet for 3 måneders forlengelse. 
 

Punkt 10 Utbetaling av lånet 

«Lindorff» fjernes fra teksten 
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Teksten endres til: 

Kommunens låneforvalter er ansvarlig for utbetaling og forvaltning av lånet. 

Utbetaling av lånebeløp fra kommunen til låneforvalter for videre forvaltning 

skjer i henhold til avtale etter at sikkerhet er etablert. 

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å endre retningslinjene i samsvar med 
overstående. 

 
4. Ås kommune tar kontakt med Husbanken med sikte på å utvide ordningen og 

lånebeløpet, og dermed øke antall utlån. 
 
5. Kommunedirektøren kommer tilbake til Kommunestyret høsten 2022 med en 

egen sak på retningslinjer for startlån, med mulighet for en utvidelse av 
startlånordningen. 

 
_____ 

 
UTVALGENES BEHANDLINGER OG INNSTILLINGER: 

 

Formannskapets behandling 08.06.2022: 
Edvin Søvik (Ap) fremmet følgende til tilleggsforslag: 

Ås kommune tar kontakt med Husbanken med sikte på å utvide ordningen 

og lånebeløpet, og dermed øke antall utlån. 
 
Maria-Therese Jensen (V) fremmet endring av punkt 8: 

Startlån kan innvilges som forhåndstilsagn gjeldende for inntil 3 måneder, 
med mulighet for 6 måneders forlengelse. 

 
Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet følgende forslag: 

- Kommunedirektøren kommer tilbake til Kommunestyret høsten 2022 med 

en egen sak på retningslinjer for startlån, med mulighet for en utvidelse 
av startlånordningen. 

 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling punkt 1 ble enstemmig tiltrådt 
Ap´s forslag ble enstemmig tiltrådt 

Kommunedirektørens innstilling punkt 2-3 ble enstemmig tiltrådt 
V´s forslag ble nedstemt 7-2 (1V, 1H)  

H´s forslag ble enstemmig tiltrådt 
 

_____ 

 
 

Kommunestyrets behandling 15.06.2022: 
Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 
 

Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 15.06.2022: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
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Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Redegjørelse for boligkontorets arbeid med startlån og status for startlån 
2021 tas til orientering. 

 
2. I «Retningslinjer for behandling av søknad om startlån» vedtatt av 

Formannskapet 02.04.2003-sak 25, sist endret ved K - sak 10.12.2020,  

gjøres følgende endringer: 
 

Punkt 2 Hvem kan få lån 
 
Nytt første avsnitt i punkt 2: 

 
Vilkår for å få startlån i Ås kommune: 

 Søkeren må som utgangspunkt ha folkeregistrert bostedsadresse i Ås 

kommune på søknadstidspunktet. Unntak kan gis dersom søkeren har en 

sterk tilknytning til kommunen. 

 Boligen som kjøpes må ligge i Ås kommune. 

 Søkeren må som hovedregel ha permanent oppholdstillatelse eller varig 

oppholdsrett i Norge.  

Endring i nåværende første setning i punkt 2: 

Utover spesielle vilkår definert i denne retningslinjen vil søknader om startlån og 

tilskudd behandles i henhold til enhver tids gjeldende forskrift om lån fra 

Husbanken, i tillegg til retningslinjer og veiledere fra Husbanken. 

Punkt 6 Rente- og avdragsvilkår 

Punkt 2 om flytende og fast rente endres til: 

 Flytende rente eller fast rente med bindingstid på 3, 5 ,10 eller 20 år. 
 
Punkt 8 Vedtak om enkeltlån 

Siste setning endres til: 
 

Startlån kan innvilges som forhåndstilsagn gjeldende for inntil 3 måneder, med 
mulighet for 3 måneders forlengelse. 
 

Punkt 10 Utbetaling av lånet 

«Lindorff» fjernes fra teksten 

Teksten endres til: 

Kommunens låneforvalter er ansvarlig for utbetaling og forvaltning av lånet. 

Utbetaling av lånebeløp fra kommunen til låneforvalter for videre forvaltning 

skjer i henhold til avtale etter at sikkerhet er etablert. 

 
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å endre retningslinjene i samsvar med 

overstående. 
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Ås, dd.mm.åååå 
 
 

 
Tom-Arne Tørfoss Anette Bjerke 

Kommunedirektør Virksomhetsleder Teknikk 
  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Formannskapet 
Kommunestyret 
 

Vedlegg:  
 

Vedlegg: 
RETNINGSLINJER STARTLÅN - oppdatert 10122020 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Kommunens informasjon om startlån:  

https://www.as.kommune.no/startlaan.556036.no.html 
Informasjon til søkere om startlån: 
https://www.husbanken.no/person/startlaan/soke-startlaan-og-tilskudd/ 

Informasjon til kommunene om startlån: 
https://www.husbanken.no/kommune/startlaan/veileder-for-saksbehandling-av-

startlaan/ 
Forskrift om lån fra Husbanken: 
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-11-18-1546 

Veileder for lån fra Husbanken: 
https://www.husbanken.no/bransje/lan-og-tilskudd/veileder-laan/  

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Saksbehandlere startlån.  

https://www.as.kommune.no/startlaan.556036.no.html
https://www.husbanken.no/person/startlaan/soke-startlaan-og-tilskudd/
https://www.husbanken.no/kommune/startlaan/veileder-for-saksbehandling-av-startlaan/
https://www.husbanken.no/kommune/startlaan/veileder-for-saksbehandling-av-startlaan/
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-11-18-1546
https://www.husbanken.no/bransje/lan-og-tilskudd/veileder-laan/
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Kommunedirektøren redegjør for organiseringen av boligkontoret og arbeidet 
med startlån og Husbankens tiltaksområder, og status for startlånsakene for 

2021 i tråd med bestilling i vedtak 10.12.2020, sak 139/20. 
 

På bakgrunn av etablert praksis i vurderingen av søknader om startlån og 
endring i navn på låneforvalter er det behov for noen endringer og justeringer i 
retningslinjene for behandling av søknader om startlån. 

 
Fakta i saken: 

 
1. Redegjørelse for boligkontorets arbeid med startlån og status for 

startlån 2021 
 
Ved behandling av sak 139/20 Oppdatering av retningslinjer for behandling av 

søknader om startlån den 10.12.2020 vedtok kommunestyret følgende:  
 

«Det bes om en sak innen ett år som viser til organiseringen av boligkontoret og 

arbeidet innenfor tiltaksområder for startlån og Husbanken. Saken bestilles som 
en del av arbeidet med fattigdomsproblematikken med det mål at kommunen 
jobber strategisk for best mulig tilretteleggelse for de innbyggere som trenger å 

søke startlån og tilskuddsmidler blir gitt den muligheten.   
 

Det bes også om årlig status i foreliggende kommunestyreperiode som 

rapporterer om antall søknader, antall innvilget, sum penger lånt ut, høyeste 
stønad. Slik kan vi få et sammenlikningsgrunnlag vi kan ta stilling til i 2023.»  

  
Organiseringen av boligkontoret og arbeidet innenfor tiltaksområder for 
startlån og Husbanken:  

Startlån er ett av flere boligsosiale virkemidler som er rettet mot privatpersoner 
som ikke kan finansiere et boligkjøp gjennom ordinære kredittinstitusjoner. 
Lånet skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet 

til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Kommunene tar opp 
lån hos Husbanken som forvalter ordningen på vegne av staten. Det er 

kommunene som har ansvar for å tildele og forvalte startlånene.  

Startlån er behovsprøvd og kan gis til å kjøpe bolig, utbedre eller tilpasse bolig, 
bygge ny bolig eller refinansiere dyre lån, dersom dette bidrar til at husstanden 
kan bli boende i boligen. Det er et krav om at søkeren har langvarige 

boligfinansieringsproblemer, og at søkeren har utnyttet sparepotensialet sitt. 
Barnefamilier, søkere som har sosiale/helsemessige utfordringer og søkere som 

bor i kommunale boliger kan få lån uten krav om sparing og langvarige 
finansieringsproblemer dersom hensynet til å skape en trygg, god og stabil 
bosituasjon taler for det. Det er uansett en forutsetning at de ikke kan få 

finansiering i vanlig bank. Boligen må ikke være dyrere enn at søker kan klare å 
betjene boutgiftene over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til 

livsopphold. 
 



Ås kommune 

Kommunestyret 14.09.2022  Side 110 av 132 

 

I Ås kommune er det Enhet Eiendom v/Boligkontoret som har ansvaret for 
behandling av søknader om startlån og boligtilskudd. Det er 3 administrative 

stillinger tilknyttet boligkontoret som rapporterer direkte til enhetsleder for 
Eiendom. Stillingene har ansvar for den løpende oppfølging av leieforhold i 
kommunale boliger, samt saksbehandling og vedtak startlån og husbankens 

tilskuddsordninger. I 2021 var det ca. 1 årsverk som arbeidet med 
startlånsøknader. 

 
Informasjon om muligheten til å søke startlån ligger på Ås kommunes nettside. 
Der er det også linket til Husbankens nettsider som har utfyllende informasjon. 

 
Ansatte på boligkontoret - og til dels andre tjenesteområder som har kontakt 

med mulige søkere gir også informasjon og veiledning om mulighetene i 
startlånordningen via telefon og i noen tilfeller også i møter med enkeltpersoner. 

Søkere til - og leietakere i kommunale boliger får også i visse tilfeller orientering 
om muligheten til å søke startlån.  
 

Søknadsprosessen skjer via Husbankens digitale saksbehandlingssystem 

«Startskudd», og søkerne identifiserer seg ved å logge seg inn via Bank ID. 
Kommunikasjonen med søkerne skjer primært ved meldinger i det elektroniske 

saksbehandlingssystemet og per telefon. I noen tilfeller innkalles søkerne til 
møter for veiledning.  

Boligkontoret vurderer søknadene med utgangpunkt i Forskrift om lån fra 

Husbanken og Husbankens veileder til forskriften, supplert med Ås kommunes 
retningslinjer for behandling av søknader om startlån og etablert praksis. 
Saksbehandlerne deltar jevnlig på møter og kurs med Husbanken for oppdatering 

og dialog om startlånordningen, og for å høre om andre kommuners erfaringer 
og praksis.  

De aller fleste sakene er søknader om finansieringsbevis for kjøp av bolig. Når 

søkere som har fått finansieringsbevis finner en aktuell bolig de ønsker å gi bud 
på, skal de kontakte saksbehandler ved boligkontoret, som da ser gjennom 
salgsprospekt, vurderer om boligen er en egnet og nøktern bolig for familien over 

lengere tid, og hvor mye de eventuelt kan by på den aktuelle boligen. 
Kommunen har ingen ordning for å bistå på visning. 

Boligkontoret fatter endelig vedtak om lån og vilkår knyttet til den konkrete 

boligen når kjøpekontrakt er signert. Lånedokumenter utstedes av kommunens 
låneforvalter, Intrum. Boligkontoret bistår boligkjøperne i forbindelse med 

gjennomgang og signering av dokumenter der det er behov for det. 
 
Øvrige saker er søknader om refinansiering av gjeld for å kunne beholde boligen, 

samt søknader om lån og tilskudd til utbedring eller tilpassing av bolig. I 
refinansieringssaker samarbeider boligkontoret med gjeldsrådgiver i NAV for å 

finne løsninger. I flere tilfeller er det NAV som har foreslått å søke om 
refinansiering via startlån. I søknader om tilpassing er det et eget boligteam som 
samarbeider. Ergoterapeut vurderer brukers funksjon og behov for tilrettelegging 

i bolig, og bistår med koordinering av samarbeid mellom involverte aktører i 
boligtilpassingssaken. Fagperson med byggeteknisk kompetanse i Enhet Eiendom 

bistår med byggeteknisk vurdering av muligheter, vurdert opp mot brukers 

https://www.as.kommune.no/startlaan.556036.no.html
https://husbanken.no/person/startlaan/


Ås kommune 

Kommunestyret 14.09.2022  Side 111 av 132 

 

behov for boligtilpassing. Saksbehandlere for startlån og tilskudd på 
boligkontoret gir informasjon om og vurderer søknader om finansiering. 

 
I 2022 har det kommet på plass nye rutiner for klagesaksbehandlingen. Enhet 
for byggesak og geodata fungerer som sekretariat for klageinstansen og 

utarbeider innstilling i sakene for behandling i Formannskapet som er 
klageinstansen.  

  
Rapportering av status startlån 2021:  
 

Enhet Eiendom mottok 124 søknader om startlån i 2021, og fattet til sammen 
136 vedtak. Vedtakene inkluderer også søknader mottatt i 2020. På grunn av 
ressurssituasjonen ble saksbehandlingstiden lang og det opparbeidet seg en stor 

restanse av ubehandlede søknader i 2020. Saksbehandlingstiden var på et 
tidspunkt opp mot 7 måneder. Tiltak ble iverksatt og saksbehandlingstiden ble på 

et akseptabelt nivå i tidlig 2021.  
 
Det ble innvilget 27 finansieringsbevis, to finansiering av tilpasning av bolig og 

en finansiering av prosjektering av mulig boligtilpasning. 
 

Til sammen ble det utbetalt lån på ca 62 millioner kr. Det ble utbetalte tilskudd 

på 0,6 mill kr, hvorav 0,5 mill kr til tilpasning og 0,1 mill kr til etablering ved 
kjøp av bolig. 
 

Utbetaling av lån og tilskudd fordelte seg på 22 søkere/familier og resulterte i at: 
 2 fikk tilpasset boligen 

 2 fikk refinansiert lån så de kunne beholde boligen  
 18 kjøpte bolig  
 Ytterligere 7 fikk finansieringsbevis, men fant ikke egnet bolig til det 

lånebeløpet de kunne betjene. 
 

5 enslige, 8 barnefamilier med en voksen og 9 barnefamilier med to voksne fikk 
kjøpt seg bolig, sikret seg å beholde boligen sin eller tilpasset/utbedret boligen. 
Til sammen 20 barn i alderen 0-12 år og 7 ungdommer i alderen 13-18 år fikk 

seg et hjem som familien eier ved hjelp av startlånordningen. 
 

Høyeste lånebeløp som ble utbetalt i 2021 var på 4 880 692 kroner for kjøp av 
bolig til en barnefamilie med tre barn. Laveste lånebeløp til kjøp av bolig var 
755 600 kr, som var samfinansiering med annen bank. Laveste utbetaling uten 

samfinansiering var 1 395 879 kr. Gjennomsnittlig lånebeløp til kjøp av bolig 3,3 
millioner kr (refinansiering og tilpasning/utbedring holdes her utenfor). 

 
Boligkontoret mottok 14 klager på vedtak i 2021. To av vedtakene ble omgjort 
av boligkontoret, 1 trukket, 1 avvist og 1 ble behandlet i klageinstansen som 

opprettholdt vedtaket. Klageinstansen behandlet i 2021 totalt 4 klager hvorav 3 
var innkommet i 2020. Klageinstansen opprettholdt vedtakene i sakene. 

 
Det er ikke registrert noe økonomisk tap for kommunen som følge av 

misligholdte lån i 2021.  
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2. Endringer i Retningslinjer for behandling av søknader om startlån  
 

Kommunene er ikke forpliktet til å ha en ordning med startlån. De som velger å 
tilby startlån må forholde seg til de overordnede føringene som er gitt i Forskrift 
for lån fra Husbanken. Husbanken har utarbeidet føringer på praktisering av 

ordningen gjennom veiledning til forskriften. Siden forskriften og føringene åpner 
for stor grad av skjønn, har mange kommuner valgt å ha egne retningslinjer. Ås 

kommunes retningslinjer inneholder hovedsakelig en oppsummering av det som 
fremgår av nevnte forskrift. Gjennom behandlingen av sakene har det utviklet 
seg en praksis i vurderingen og prioriteringen uten at det er nedskrevet i 

retningslinjene:  
 

 Boligkontoret mottar innimellom søknader fra personer som er bosatt i 
annen kommune enn Ås. Den klare og faste praksis har vært at søkerne 

har fått avslag i slike tilfeller, med noen særskilte unntak ved nær 
tilknytning til kommunen. Begrunnelsen i avslagsvedtakene har vært at Ås 
kommune velger å prioritere egne innbyggere ved tildeling av startlån på 

grunn av begrensede startlånmidler og mange som søker startlån, og at 
kommunens klare praksis er at søkere som utgangpunkt må være bosatt 

med adresse i Ås kommune for å få lån.  
 
Formannskapet har som klageinstans også vært enig i boligkontorets 

praksis med å kreve bosted i kommunen i vedtak i 2021: saksnr 55/21 
datert 02.06.2021 og sak 54/21 datert 02.06.2021.  

 
 Å kommune har hatt en langvarig praksis om at boligen som kjøpes med 

startlån må ligge i Ås kommune. 

 

 Ås kommune har i sin praksis stilt krav om at søkere må ha permanent 

oppholdstillatelse eller varig oppholdsrett for å få startlån. 

 
Rentevilkår 

Startlån innvilges med utgangpunkt i Husbankens rente – og avdragsvilkår. I 
kommunens retningslinjer er det i dag fastsatt at startlån normalt skal gis med 
flytende rente. Det er gitt mulighet for å avtale fastrente for en nærmere 

bestemt periode i unntakstilfeller.  
 

I praksis er det i enkelte tilfeller en forutsetning at lånet gis med avtale om 
fastrente allerede ved etableringen, for at søkeren skal kunne klare å betjene et 
stort nok lån over tid. 10 års fastrente er den mest brukte tidsrammen. I 2021 

ble 6 låneavtaler inngått med fastrente på 3, 5 eller 10 år. 
 

Låntakere kan selv inngå avtale om fastrente med låneforvalter i ettertid. 
Per 31.12.2021 var det 10 låntakere som hadde avtale om fastrente. 
 

Forhåndstilsagn 
Forhåndstilsagn i form av finansieringsbevis gis automatisk med 3 måneders 

varighet i Husbankens system. Det har for mange av søkerne vært vanskelig å 
finne en egnet bolig i løpet av tre måneder. Boligkontoret har derfor i mange 
tilfeller forlenget lånetilsagnet tre måneder til.  

 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-11-18-1546
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-11-18-1546
https://www.husbanken.no/bransje/lan-og-tilskudd/veileder-laan/
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Låneforvalter 
Kommunens låneforvalter Lindorff har byttet navn til Intrum.  

 
Vurdering: 
 

Organisering og arbeid med startlån 
Manglende økonomisk evne til å betjene et startlån er en av hovedårsakene til 

avslag på søknad om startlån. Boligprisene i Ås kommune er svært høye og 
spesielt for barnefamilier med mange barn er det vanskelig å finne en egnet bolig 
innenfor de økonomiske rammene til familien. Det er derfor viktig å kunne 

benytte ulike virkemidler for å muliggjøre låneopptak for de som har behov for 
en stabil og trygg bosituasjon, spesielt gjelder dette barnefamilier. Virkemidlene 

som kan gi mulighet for å betjene et stort nok lån til å kjøpe egnet bolig er blant 
annet å gi tilbud om lån med fastrente i en periode, avdragsfrihet og/eller 

nedbetalingstid over 30 år. 
 
Tilskudd til etablering i tillegg til lån vil kunne muliggjøre boligkjøp for flere. 

Tilskuddsmidlene gis ikke lenger øremerket til kommunen. Stortinget vedtok å 
innlemme tilskudd til etablering, tilskudd til tilpasning og tilskudd til utredning og 

prosjektering i kommunerammen fra 2020. Det er derfor kommunen selv som 
må avsette midler til ordningene i kommunes økonomi og budsjettplan. I Ås er 
det bevilget 700 000 kr i tilskuddsmidler for 2022. Disse midlene skal også dekke 

eventuelt tilskudd til tilpasning av bolig og utredning og prosjektering. 
Muligheten for å gi tilskudd både til tilpasning og til kjøp av bolig er derfor svært 

begrenset. Kommunedirektøren ønsker derfor i løpet av året å fremme en egen 
sak for Kommunestyret vedrørende tilskuddsordningen. 
 

En vurdering av ordningen «leie til eie» planlegges også lagt fram som egen sak i 
løpet av 2022. 

 
Boligkontoret erfarer at det kan være et større potensiale for å bistå aktuelle 
søkere ved ytterligere samarbeid med NAV både generelt og i konkrete saker, 

blant annet for å avklare hvilke stønadsordninger som kan være aktuelle for å 
muliggjøre at enkeltpersoner kan klare å betjene et startlån over tid, og for å 

klare å beholde boligen i situasjoner der den økonomiske situasjonen endrer seg 
vesentlig. Boligkontoret ser også i flere tilfeller behov for en ordning med bistand 
til selve kjøpsprosessen med visning, budgivning. 

 
Krav om folkeregistrert adresse 

Kommunen skal først og fremt tilby tjenester til innbyggere i kommunen, og med 
begrensede midler til utlån bør de som er bosatt i Ås kommune eller har nær 
tilknytning hit prioriteres. Prisnivået på boliger i Ås kommune er høyt i dagens 

marked. Det er begrenset med boliger i det prisnivået startlånsøkere kan 
håndtere. Det er derfor mange som konkurrerer som de samme boligene og flere 

som ikke finner egnet bolig i Ås kommune selv om de får tilbud om lån. 
 

Dersom det åpnes for søknader fra andre kommuner vil det medføre en høyere 

belastning på saksbehandlingen og i det aktuelle boligmarkedet i Ås.  
 

Krav om botid eller tilknytning til kommunen fremgår ikke av Forskrift om lån fra 
Husbanken og er heller ikke i veiledningen fra Husbanken. Det er per i dag ikke 

nedfelt i Ås kommunes retningslinjer, noe som har medført at personer som bor i 
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andre kommuner sender søknad til Ås kommune. Da andre kommuner har 
konkrete regler om dette i sine retningslinjer, kan søkere tro at det ikke gjelder i 

Ås kommune. Av de nabokommunene som har egne retningslinjer for startlån, 
har alle regler om at søkeren må være folkeregistrert i kommunen for å få lån. 
Noen har nedfelt krav om en viss botid i kommunen og noen har unntak fra 

regelen ved sterk tilknytning til kommunen. 
 

Vilkårene for å få startlån må være forutsigbare, men samtidig må det være 
fleksibilitet i vurderingene i den enkelte sak ut fra søkerens situasjon. Det vil 
være spesielle tilfeller der sterk tilknytning til kommunen kan tilsi at søknaden 

likevel tas til behandling etter en helhetsvurdering. Eksempler på slik sterk 
tilknytning kan være tidligere botid av lengere varighet, nær familie bosatt i 

kommunen, barn på skole eller i barnehage i kommunen, lang reisevei til 
arbeidssted i kommunen mv.  

 
Konsekvensene ved at vilkåret om bosted eller tilknytning ikke er oppfylt vil da 
være at saken avslås på dette grunnlag uten ytterligere realitetsbehandling. I 

praksis har det ikke vært stilt krav om botid i kommunen forut for søknaden. 
 

Krav om kjøp av bolig i Ås kommune 
Ås kommune har i praksis stilt krav om at boligen som kjøpes og finansieres med 
startlån, må ligge i Ås kommune. Forskriften eller veiledning fra Husbanken sier 

ikke noe om hvor boligen må ligge. Noen andre nærliggende kommuner har krav 
om kjøp av bolig i egen kommune, mens de fleste ikke har noe informasjon om 

dette i egne retningslinjer. 
 
Hensynet til oppfølging av lånet i ettertid tilsier at boligen bør ligge i Ås 

kommune. Dersom det skulle bli behov for økonomisk bistand på et senere 
tidspunkt er det en klar fordel at boligkontoret kan samarbeide med NAV og 

tjenester i egen kommune og ikke er avhengig av tiltak fra annen kommune. 
 
I mange tilfeller ser vi at det for søkerne vil være lettere å få kjøpt bolig i andre 

kommuner der prisene er lavere. Samtidig bør støtten gå til de som skal forbli 
innbyggere i Ås kommune. 

 
Krav om varig/permanent oppholdstillatelse 
Det står ikke noe i Forskrift om lån fra Husbanken om krav til søkerens 

oppholdsstatus i Norge. I veilederen fra Husbanken står det at det ikke er krav 
om at søkeren skal ha norsk statsborgerskap for å få lån, og at personer med 

permanent oppholdstillatelse blir vurdert på lik linje med norske søkere. 
Husbanken legger imidlertid opp til at kommunen kan gi lån til personer også før 
de har permanent oppholdstillatelse ut fra en konkret vurdering av behov og 

sikkerheten for fremtidige betjening av lånet, ref. veiledning til forskriften § 5-2. 
  

Når en søker kun har midlertidig oppholdstillatelse vil det være et 
usikkerhetsmoment knyttet til både langvarig behov for bolig i Norge og 
sikkerheten for at lånet blir betalt ved eventuelt retur til hjemlandet.  

 
Spørsmålet er om Ås kommune skal stille et absolutt krav om at søkeren har fått 

permanent oppholdstillatelse eller varig oppholdsrett for å få lån, eller om det 
skal kunne gis lån tidligere etter en individuell vurdering av den konkrete 

søkerens situasjon. 
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Innvandrere kommer til Norge på ulike grunnlag. Ikke alle oppholdstillatelser 

danner grunnlag for å få permanent oppholdstillatelse. Det bør ikke være 
nødvendig at saksbehandlere som behandler startlån setter seg inn i alle ulike 
oppholdsgrunnlag og konsekvenser av disse. Det taler for at det stilles et krav 

om dokumentasjon på permanent oppholdstillatelse. 
 

Flyktninger er av de gruppene som er nevnt som del av målgruppen for startlån, 
og mottar som regel bistand fra tjenester i kommunen i en periode, herunder 
som leietakere i kommunale boliger. For denne gruppen kan det i visse tilfeller 

være aktuelt å bruke startlån som et virkemiddel for å få en egnet og varig 
bosituasjon. Det bør derfor kunne være mulig å gi startlån tidligere i spesielle 

tilfeller, for eksempel dersom alle forhold ligger til rette for at søkerne kommer til 
å få permanent oppholdstillatelse, og derfor si at kravet er hovedregelen.   

 
Søkerne må uansett oppfylle øvrige vilkår for å få startlån, herunder krav til 
betjeningsevne.  

 
Punkt 6 Rente- og avdragsvilkår  

Hensynet til fleksibilitet og muliggjøre at flere kan få startlån tilsier at fastrente 
tas inn som et alternativ til flytende rente og ikke kun som unntaksmulighet i 
særlige tilfeller. Husbanken oppfordrer til å benytte fastrente som et virkemiddel 

for å kunne gi lån. Det er da ikke behov for å ta høyde for renteøkning på 
samme måte som ved flytende rente. I praksis vurderes lånemulighetene både 

opp mot flytende og fast rente. 
 
Punkt 8 Vedtak om enkeltlån 

Varighet på finansieringsbeviset bør følge systemet til Husbanken som legger 
opp til 3 mnd i første omgang og gir mulighet til forlengelse, noe som også er 

gjort i praksis. Boligmarkedet tilsier at det kan ta tid før egnet bolig er 
tilgjengelig. Saksbehandler vil ta en vurdering av lånets størrelse basert på 
aktuell rentesats ved fornyelse for å unngå at lånetilsagn forlengelse på feil 

grunnlag. 
 

Punkt 10 Utbetaling av lånet 
Informasjonen om låneforvaltningen må stemme med faktiske forhold.  
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ved større fleksibilitet ved bruk av fastrente vil lånerammen fra Husbanken 

utnyttes på best mulig måte ved at de som får lånetilsagn får kjøpt seg en egnet 
bolig de kan bo i over lengere tid. Det kan frigjøre kommunale boliger, få flere 
selvhjulpne med eid bolig og igjen frigjøre midler fra støtteordninger som 

bostøtte, sosialstønad mv. 
 

Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
 

Alternativer: 
Opprettholde retningslinjene slik de er i dag. Alternativt andre enkeltjusteringer i 

det fremlagte forslaget. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
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Retningslinjene for behandling av søknader om startlån endres ved å tilføye 
følgende krav for å få innvilget startlån: Folkeregistrert bosted i kommunen med 

unntak for sterk tilknytning, krav om at boligen skal kjøpes i Ås kommune og 
hovedregel om at krav til permanent oppholdstillatelse/varig oppholdsrett før 
startlån kan gis. 

 
Endringene vil stadfeste etablert praksis og gi forutsigbarhet for søkerne og sikre 

likebehandling i vurdering av søknadene. Ved si at reglene er hovedregler gis det 
fleksibilitet til å finne de beste løsningene for boligutfordringene i spesielle 
tilfeller. Tydelige regler vil også gi kortere saksbehandlingstid ved at personer 

som ikke fyller kravene ikke søker, eller at søknaden kan avslås uten 
realitetsbehandling. 

 
Vilkårene om rente endres slik at fastrente ikke bare tilbys i unntakstilfelle, men 

også kan være et effektivt virkemiddel for å gi de som trenger det mulighet til å 
kjøpe bolig også i en tid der rentenivået stiger samtidig som både boutgifter og 
andre utgifter øker.   

 
Lånetilsagnet lengde endres til 3 måneder med mulighet for forlengelse 3 

måneder i samsvar med praksis og behov for å få reell mulighet til å finne en 
egnet bolig og unngå behandling av ny søknad med en gang. 
 

Navn på kommunens låneforvalter fjernes fra retningslinjene. Det vil da ikke 
være behov for endring av retningslinjene dersom låneforvalter endrer navn eller 

hvis kommunen inngår avtale med ny låneforvalter. 
 
Kommunedirektøren anbefaler: 

Redegjørelse og rapportering tas til orientering.  
Forslaget til endringer i Retningslinjer for behandling av søknader om startlån 

vedtas som foreslått. 
 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-81/22 
Solfallsveien spesialboliger. Revidert sluttrapport 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  16/00217-9 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 81/22 14.09.2022 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Revidert sluttrapport for Solfallsveien spesialboliger godkjennes. 
 

 
Ås, 12.07.2022 

 
 
Tom-Arne Tørfoss  

kommunedirektør  
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Kommunestyret 
 
Tidligere politisk behandling: 

UKB-Sak 5/21 den 15.04.2021 
F-Sak 33/21 den 21.04.2021 

K-Sak 33/21 den 05.05.2021 
K-Sak 48/21 den 16.06.2021 

 
Vedlegg: 
Sluttrapport Solfallsveien spesialboliger, revisjon 1 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Sluttrapporten for Solfallsveien spesialboliger ble lagt fram for politisk 
godkjenning våren 2021. Kommunestyret vedtok i sin behandling den 

16.06.2021 å sende saken tilbake og at saken fremmes på nytt når 
sluttoppgjøret er fullført.  

 
Fakta i saken: 
Alle økonomiske forhold i prosjektet er nå avsluttet, og saken fremmes derfor på 

nytt. Sist sluttrapporten ble lagt fram gjensto kun det formelle knyttet til 
innbetalingene av salgssummene til Ås kommune og fradeling av tomt. Det er 

derfor kun mindre endringer knyttet til avsnittet om økonomi. For øvrig er 
rapporten uendret.  

 
Det vises til vedlagte reviderte sluttrapport for byggeprosjektet. 
 

Kommunestyret vedtok også i sin behandling den 16.06.2022 at det skal 
gjennomføres en pårørendeundersøkelse ved Solfallsveien spesialboliger i 

forbindelse med evalueringen av prosjektet. Pårørendeundersøkelsen er 
gjennomført og vil bli lagt fram som en del av evalueringsrapporten for 
prosjektet. Evalueringsrapporten vil bli lagt fram som egen sak. 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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K-82/22 
Uttreden av kommunale verv - Torill Horgen (FrP) - 
nyvalg av kontrollutvalg 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  22/02464-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 77/22 31.08.2022 

2 Kommunestyret 82/22 14.09.2022 

 

 

Formannskapets innstilling 31.08.2022: 
Torill Horgen (FrP) har trådt ut av sine kommunale verv som følge av flytting fra 
kommunen. Det foretas nyvalg av kontrollutvalget slik: 

 

Kontrollutvalget  

Medlemmer Varamedlemmer 
1. Liv Korslund Sp 1. Oddvar Kolstad Ap 
2. Johan Alnes Ap 2.   
  3.   
  4.   
3. Sverre Strand Teigen H 1. Eli Lerheim FrP 
4. Håkon L. Henriksen  
5. Ulrik Barfelt 

H 
FrP 

2. Christian Hellevang 
3. Reidun Aalerud 
4. Britt Halvorsrud 
5. Marit Sverdrup 

H 
H 
FrP 
H 

Leder: Sverre Strand Teigen 

Nestleder: Håkon L. Henriksen 
 

Konsekvenser for kommunestyret på Fremskrittspartiets liste: 

Lene Arildsen blir ny vara på plass nr. 6 etter opprykk 
 

_____ 
 
 

Formannskapets behandling 31.08.2022: 
Edvin Søvik (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Johan Alnes velges som medlem istedenfor Ina Libak.  

I tillegg velges utvalget på nytt med varamedlemmer og leder, nestleder som i 
dag. 
 

Votering: 
Ordførers innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
Ap’s tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt. 

 
_____ 
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Saksfremlegg 
 
Ordførers innstilling: 
Torill Horgen (FrP) har trådt ut av sine kommunale verv som følge av flytting fra 

kommunen. Det foretas nyvalg på samarbeidslisten for H og FrP slik: 
 

 Som nytt medlem av kontrollutvalget på plass nr. 5 velges: 
Ulrik Barfelt (FrP) 

 

 
Konsekvenser for kommunestyret på Fremskrittspartiets liste: 

Lene Arildsen blir ny vara på plass nr. 6 etter opprykk 
 
 

Ås, 10.08.2022 
 

 
Ola Nordal 

ordfører  
  
Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 

 
 

Vedlegg: 
1. Aktuelle utvalg Torill Horgen 23.07.2022 
2. Fremskrittspartiets valgliste - kommunestyret - perioden 2019 - 2023 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Politisk sekretariat for oppfølging 
Torill Horgen 
Valgt person 

Lene Arildsen 
Kontrollutvalget  
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Torill Horgen (FrP) har flyttet fra kommunen. Det velges nytt medlem til 
kontrollutvalget, og gjennomføres nytt valgoppgjør til kommunestyret på FrPs 

liste.  
 

Fakta i saken: 
Torill Horgen (FrP) flyttet ifølge folkeregisteret fra Ås kommune 06.07.2022. Hun 
trådte da automatisk ut av sine kommunale verv. Horgen kan tre inn igjen i 

vervene dersom hun flytter tilbake til kommunen innen to år.4 
 

Horgen hadde følgende verv: 
Kommunestyret – varamedlem på plass nr. 5 

Kontrollutvalget – medlem på plass nr. 5 
 
Kommunestyret 

Det skal foretas nytt valgoppgjør når en varaplass til kommunestyret blir ledig 
dersom ordføreren finner det nødvendig.5 Rekkefølgen av medlemmer og 

varamedlemmer følger kommunestyrevalget.6 
 
Kontrollutvalget 

Når et medlem av et utvalg trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem. Det 
nye medlemmet skal velges fra samme gruppen som det uttredende medlemmet 

tilhørte.7 Oversikt over hvem som ikke kan velges til kontrollutvalget framgår av 
kommuneloven § 23-1. Det er gruppen selv som foreslår en kandidat, som 
deretter velges av kommunestyret hvis de lovbestemte vilkårene er oppfylt.8  

 
Fremskrittspartiet foreslår Ulrik Barfelt som nytt medlem kontrollutvalget.  

 
Vurdering og konklusjon med begrunnelse 
Når Ulrik Barfelt ikke lenger er varamedlem i hovedutvalg for oppvekst og kultur 

kan han velges som nytt medlem til kontrollutvalget.   
 

Ordfører finner det nødvendig å foreta nytt valgoppgjør i kommunestyrets 
vararekke for FrP, ved at Lene Arildsen blir varamedlem på plass nr 6 etter 
opprykk.  

 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 

   

                                       
4 Kommuneloven § 7-9 første ledd. 
5 Valgloven § 14-2 (1) og (2) 
6 Kommuneloven § 7-10 tredje ledd  
7 Kommuneloven § 7-10 fjerde ledd 
8 Kommuneloven § 7-10 syvende ledd 

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§23-1
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-9
https://lovdata.no/lov/2002-06-28-57/§14-2
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-10
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-10
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-10


Ås kommune 

Kommunestyret 14.09.2022  Side 122 av 132 

 

 

K-83/22 
Nyvalg av hovedutvalg for næring og miljø (HNM) 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  22/02423-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 78/22 31.08.2022 

2 Kommunestyret 83/22 14.09.2022 

 
 

Formannskapets innstilling 31.08.2022: 
1. Hovedutvalg for næring og miljø velges på nytt med følgende sammensetning: 

 

  Medlem   K M   Varamedlem   K M 
1     1     
2     2     
3     3     
4     4     
5     5     
6     6     
7     7     
          8     
          9     
  Medlem   K M   Varamedlem   K M 
1     1     
2     2     
          3     
          4     
 
2. Som leder velges:……. 

 
3. Som nestleder velges:…………… 
 

_____ 
 

 

Formannskapets behandling 31.08.2022: 
Forslag til navn fremmes i kommunestyret. 
 

Votering: Ordførers innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
_____ 
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Saksfremlegg 
 
Ordføreres innstilling: 
1. Hovedutvalg for næring og miljø velges på nytt med følgende sammensetning: 

 

  Medlem   K M   Varamedlem   K M 
1     1     
2     2     
3     3     
4     4     
5     5     
6     6     
7     7     
          8     
          9     
  Medlem   K M   Varamedlem   K M 
1     1     
2     2     
          3     
          4     
 
 
2. Som leder velges:……. 

 
3. Som nestleder velges:…………… 

 
 
Ås, 12.08.2022 

 
 

Ola Nordal 
ordfører  

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Formannskap 
Kommunestyret 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Valgte personer 

Hovedutvalg for næring og miljø 
Politisk sekretariat 
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Saksutredning: 

 
Sammendrag: 
Sammensetningen av medlemmene i hovedutvalg for næring og miljø (HNM) 

oppfyller ikke kommunelovens krav om at hvert kjønn skal være representert 
med minst 40 prosent. Utvalget velges på nytt. 

 
Fakta i saken: 
Hovedutvalg for næring og miljø hadde 01.06.2022 følgende sammensetning og 

en kvinneandel blant utvalgets medlemmer på 22 prosent: 
  
Medlemmer  Varamedlemmer  
1. Emilie Efe Åm Ap 1. Ylva U. Bordsenius MDG 
2. Ida Hoem Olsen  Ap 2. Odd Vangen Sp 
3. Bjarne Janson Sp 3. Helga Wærstad Norum Sp 
4. Tor Malnes Grobstok  MDG 4. Per Kristian Rørstad V 
5. Knut Merox Iversen, nestleder  SV 5. Anneli Dankertsen Ap 
6. Olav Fjeld Kraugerud, leder V 6. Kjersti Bakkebø Fjellstad SV 
7. Magnus Flåten Nickelsen R 7. Ina Skåra R 
  8. Morten Lillemo KrF 
  9. Anders Hermstad MDG 
8. Jan Henrik Martinsen H 1. Zara Berg H 
9. Jan Ove Rikheim H 2. Ida Marie Ryan H 
  3. Marianne Frid Nordby H 
  4. Astrid Rundqvist FrP 
 

Ida Hoem Olsen (Ap) og Marianne Frid Nordby (H) har flyttet fra kommunen og 
er ikke lenger medlem/varamedlem i utvalget. Magnus Flåten Nickelsen (R) har 

meldt at han flytter fra Ås kommune i løpet av august og er derfor heller ikke 
lenger valgbar. 
 

Regler om valg og kjønnsfordeling  
Utvalgets leder skal velges blant kommunestyrets medlemmer9. Valg av leder og 

nestleder holdes som flertallsvalg10. Utvalgets medlemmer og varamedlemmer 
velges ved avtalevalg11 hvis ikke minst ett kommunestyremedlem krever at 
valget holdes som forholdsvalg.12 

 
Hvert kjønn skal være representert med minst 40% av medlemmene. Ved valg 

av varamedlemmer gjelder samme regel.13 
 
Skriftlig samtykke til å stille til valg 

Personer som velges må gi skriftlig samtykke til å stille til valg. Det er den som 
foreslår kandidaten som skal innhente samtykket, og det må foreligge når 

kandidaten blir valgt.14  

                                       
9 Politisk reglement punkt 6.4.4 
10 Kommuneloven § 7-4 
11 Kommunloven § 7-7 Avtalevalg 
12 Kommuneloven § 7-5 og 7-6 
13 Kommuneloven § 7-7 tredje og fjerde ledd. 

https://www.as.kommune.no/politisk-reglement.559890.no.html
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-4
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-7
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-5
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-7
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Vurdering: 

Selv om det velges kvinner inn i utvalget på plassene etter Ida Hoem Olsen (Ap) 
og Magnus Flåten Nickelsen (R) vil ikke kravet om kjønnsfordeling være oppfylt. 
Ordfører anbefaler derfor nyvalg av hele utvalget. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 

Utvalget velges på nytt slik at hvert kjønn blir representert med minst 40%. 
 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 

 
  

                                                                                                                        
14 Kommuneloven § 7-2 fjerde ledd, bokstav c 

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-2
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K-84/22 
Nyvalg av hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  22/02474-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 79/22 31.08.2022 

2 Kommunestyret 84/22 14.09.2022 

 

 

Formannskapets innstilling 31.08.2022: 
1. Hovedutvalg for oppvekst og kultur velges på nytt med følgende 

sammensetning: 

 

2. Som leder velges Gisle Bjørneby. 
3. Som nestleder velges Nils H. Sopp. 

 
_____ 

 

 

Formannskapets behandling 31.08.2022: 
Edvin Søvik (Ap) fremmet følgende forslag: 

På plass 1 velges Sølvi Buran, Ap istedenfor Gro Lundgård, Ap.  
På varaplass 3 velges Live Holck Johannessen, Ap. 
Forslag til navn på varaplass 4 på fellesliste H og FrP fremmes i kommunestyret. 

 

Votering: Ordførers innstilling med Ap’s endringsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 

_____ 
 
 

 

  

Medlemmer  Varamedlemmer  

1. Sølvi Buran Ap 1. Heidi Berentsen V 

2. Wenche Berg  Ap 2. Erling Krogh R 

3. Gisle Bjørneby, leder  Sp 3. Live Holck Johannessen Ap 

4. Ulrika Jansson  MDG 4. Marit Austreng Sp 

5. Tuva Todnem Lund SV 5. Stein Barli Ap 

6. Morten Anker R 6. Ludvig Claeson SV 

7. Ingrid Thorvaldsen Sp 7. Ole Nygaard Ap 

  8. Geir Krogh KrF 

  9. Tor M. Grobstok  MDG 

8. Nils H. Sopp, nestleder H 1. Veronica Green Frp 

9. Gro Haug Frp 2. Kristin Kilen-Skogstad H 

  

3. Kjetil Barfelt 

4.  

Frp 

H 
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Saksfremlegg 
 
Ordførers innstilling: 
1. Hovedutvalg for oppvekst og kultur velges på nytt med følgende 

sammensetning: 

 
2. Som leder velges Gisle Bjørneby. 
3. Som nestleder velges Nils H. Sopp. 

 
 

Ås, 16.08.2022 
 

Ola Nordal  
ordfører  
  

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 

Kommunestyret 
 

Lenker til relevante dokumenter: 
Styrer, råd og utvalg 2019-2023, repr til SU s.7  
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Politisk sekretariat for oppfølging 

Valgte personer 
Referatsak i HOK  

Medlemmer  Varamedlemmer  

1. Gro Lundgård Ap 1. Heidi Berentsen V 

2. Wenche Berg  Ap 2. Erling Krogh R 

3. Gisle Bjørneby, leder  Sp 3. Sølvi Buran Ap 

4. Ulrika Jansson  MDG 4. Marit Austreng Sp 

5. Tuva Todnem Lund SV 5. Stein Barli Ap 

6. Morten Anker R 6. Ludvig Claeson SV 

7. Ingrid Thorvaldsen Sp 7. Ole Nygaard Ap 

  8. Geir Krogh KrF 

  9. Tor M. Grobstok  MDG 

8. Nils H. Sopp, nestleder H 1. Veronica Green Frp 

9. Gro Haug Frp 2. Kristin Kilen-Skogstad H 

  

3. Kjetil Barfelt 

4.  

Frp 
H 

https://www.as.kommune.no/styrer-raad-og-utvalg.531543.no.html
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Fremskrittspartiet ønsker å skifte ut Ulrik Barfelt (FrP) som varamedlem i 
hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK). Nyvalg av HOK gjennomføres.  

 
Fakta i saken: 

I e-post av 19.07.2022 orienterer gruppeleder i Fremskrittspartiet om at Ulrik 
Barfelt foreslås som nytt medlem i kontrollutvalget som følge av at tidligere 
medlem Torill Horgen (Frp) har flyttet fra kommunen.  

 
Ulrik Barfelt sitter som varamedlem i hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 

og er ikke valgbar til kontrollutvalget så lenge han innehar verv i et utvalg15.  
Partiet ønsker derfor å skifte ut Ulrik Barfelt og i stedet velge Kjetil Barfelt (FrP) 

som nytt varamedlem i HOK. 
 
Kommunestyret kan når som helst omorganisere eller nedlegge et utvalg.16  

Medlemmer/varamedlemmer kan ikke skiftes ut uten at utvalgene nedlegges og 
velges på nytt.  

 
De vanlige reglene om valg til folkevalgte organer gjelder.17 
 

Vurdering og konklusjon: 
Nyvalg av hovedutvalg for oppvekst og kultur gjennomføres. Dersom 

kommunestyret gjenvelger medlemmene, foretas ingen endringer av 
representanter til skolenes samarbeidsutvalg.   
 

Alternativer: 
Det kan velges andre medlemmer enn det som er foreslått i innstillingen. 

Representanter til skolenes samarbeidsutvalg må da velges på nytt blant 
utvalgets medlemmer.  
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei. 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 

 
  

                                       
15 Kommuneloven § 7-3 tredje ledd c 
16 Kommuneloven § 5-7 femte ledd 
17 Kommuneloven §§ 7-4 til 7-8 

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-3
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§5-7
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-4
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K-85/22 
Uttreden av kommunale verv - Marianne Frid Nordby (H) 
- nyvalg 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  22/01721-4 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 80/22 31.08.2022 

2 Kommunestyret 85/22 14.09.2022 

 
 

Formannskapets innstilling 31.08.2022: 
Marianne Frid Nordby (H) har trådt ut av sine kommunale verv som følge av 
flytting fra kommunen. Det foretas nyvalg på samarbeidslisten for H og FrP slik: 

 
1.  Som nytt varamedlem i hovedutvalg for helse og sosial på plass nr. 1 

velges: ………………………. 

 
Konsekvenser for kommunestyret på Høyres liste: 

Sverre Strand Teigen blir nytt medlem på plass nr. 6 etter opprykk. 
Christian Hellevang blir ny vara på plass nr. 9 etter opprykk. 
 

_____ 
 

Formannskapets behandling 31.08.2022: 
Forslag på navn fremmes i kommunestyret. 
 

Votering: Ordførers innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Ordførers innstilling: 
Marianne Frid Nordby (H) har trådt ut av sine kommunale verv som følge av 

flytting fra kommunen. Det foretas nyvalg på samarbeidslisten for H og FrP slik: 
 

1.  Som nytt varamedlem i hovedutvalg for helse og sosial på plass nr. 1 
velges: ………………………. 

 

Konsekvenser for kommunestyret på Høyres liste: 
Sverre Strand Teigen blir nytt medlem på plass nr. 6 etter opprykk. 

Christian Hellevang blir ny vara på plass nr. 9 etter opprykk. 
 
 

 
Ås, 05.08.2022 

 
Ola Nordal 

ordfører  
 

Avgjørelsesmyndighet: 

kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
kommunestyret 

 
Vedlegg: 

1. Aktuelle utvalg Marianne Frid Nordby  
2. Høyres valgliste - kommunestyret - perioden 2019 - 2023 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Valgte personer 

Sverre Strand Teigen 
Christian Hellevang 
Hovedutvalg for helse og sosial 

Politisk sekretariat  
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Marianne Frid Nordby (H) har flyttet fra kommunen. Det velges nytt varamedlem 
til hovedutvalg for helse og sosial, og det gjennomføres nytt valgoppgjør til 

kommunestyret på Høyres liste. 
 

Fakta i saken: 

Marianne Frid Nordby (H) er folkeregistrert som flyttet fra Ås kommune 
23.05.2022. Hun trådte dermed automatisk ut av sine kommunale verv. Nordby 

kan tre inn igjen i sine verv hvis hun flytter tilbake til kommunen innen to år.18 
 

Nordby hadde følgende verv: 
Kommunestyret – medlem på plass nr. 4 

Hovedutvalg for helse og sosial – varamedlem på plass nr. 1. 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur – varamedlem på plass nr. 4. 

Hovedutvalg for næring og miljø – varamedlem på plass nr. 3. 
 
Kommunestyret 

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.19 Rekkefølgen av 
medlemmer og varamedlemmer følger kommunestyrevalget.20 
 

Hovedutvalg for helse og sosial  
Når et varamedlem trer endelig ut, skal det velges et nytt varamedlem fra den 

samme gruppen som det uttredende medlemmet tilhørte. Hvert kjønn må være 
representert med minst 40 % av varamedlemmene i organet. Gruppen foreslår 
hvem som skal velges og informerer deretter kommunestyret, som velger den 

foreslåtte kandidaten. Ved nyvalg rykker det nye varamedlemmet inn på den 
ledige plassen.21 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur og hovedutvalg for næring og miljø 
Disse utvalgene skal velges på nytt. Nyvalg etter Nordby bortfaller derfor i denne 
saken.  
 

Vurdering og konklusjon med begrunnelse: 
Valgoppgjør i kommunestyrets medlemsrekke for H foretas slik at Sverre Strand 

Teigen blir fast medlem på plass nr. 6 etter opprykk. Ordfører finner det 
nødvendig å foreta nytt valgoppgjør i kommunestyrets vararekke for H slik at 

Christian Hellevang blir varamedlem på plass 9 etter opprykk. 
 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 

                                       
18 Kommuneloven § 7-9 første ledd 
19 Valgloven § 14-2 (1) og (2) 
20 Kommuneloven § 7-10 tredje ledd  
21 Kommuneloven § 7-10 fjerde og syvende ledd. 

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-9
https://lovdata.no/lov/2002-06-28-57/§14-2
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-10
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-10
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K-86/22 
Gnr 113 bnr 88 - Askehaugveien 58 - Salg 
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 første ledd 

 
Saksbehandler:  Tiril Røssum-Tokerud Saksnr.:  20/03058-18 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 22/22 09.03.2022 

2 Kommunestyret 30/22 23.03.2022 

3 Kommunestyret 34/22 04.05.2022 

4 Kommunestyret 65/22 15.06.2022 

5 Kommunestyret 86/22 14.09.2022 

 

 

Saksdokumentet er unntatt offentlighet 
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