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K-92/21 
Handlingsprogram 2022-2025 med budsjett 2022 og 
økonomiplan 2023-2025 for Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  21/01484-6 
Saksgang  Møtedato 

1 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 8/21 02.11.2021 

2 Eldrerådet 7/21 02.11.2021 
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4 Arbeidsmiljøutvalget 2021 7/21 02.11.2021 

5 Hovedutvalg for helse og sosial 14/21 03.11.2021 

6 Hovedutvalg for næring og miljø 38/21 02.11.2021 

7 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 31/21 03.11.2021 

8 Hovedutvalg for teknikk og plan 50/21 03.11.2021 

9 Formannskapet 87/21 10.11.2021 

10 Formannskapet 99/21 24.11.2021 

11 Formannskapet 103/21 30.11.2021 

12 Kommunestyret 92/21 14.12.2021 

 
 

Formannskapets innstilling 30.11.2021: 
 

1. Forslag til Handlingsprogram 2022-2025 med budsjett 2022 og økonomiplan 
2023-2025 vedtas, med de føringer og premisser for kommunens 
tjenesteproduksjon som kommer frem av dokumentet, men med de endringer 

som framgår av regneark A for drift, regneark B for investeringer, regneark C 
med oversikt over tjenestene og liste med verbalforslag.  

 
2. Driftsrammer:  

a. Driftsbudsjett 2022 – Forslag til driftsbudsjett for 2022 vedtas i samsvar 

med kommunedirektørens forslag «1A Bevilgningsoversikt drift», ref. vedlegg 2.  
b. Bevilgningsoversikt tjenesteområder - Netto bevilgninger til 

tjenesteområdene vedtas i samsvar med Kommunedirektørens forslag i «1B 
Bevilgninger drift», ref. vedlegg 2.  

 
3. Investeringsrammer: Investeringsbudsjettet for 2022 vedtas i samsvar med 
kommunedirektørens forslag i «2A Økonomisk oversikt – investering» og «2B 

Bevilgningsoversikt – investering». Oversikt over de enkelte 
investeringsprosjektene kommer frem av kapitlene for tjenesteområdene  

 
4. For 2022 gis fullmakt til følgende låneopptak:  

a. Lån til finansiering av investeringer, 256,279 mill. kr.  

b. i tillegg kommer startlån fra Husbanken til videre utlån på 40 mill. kr.  
c. Kommunedirektøren gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form 

av trekkfasilitet på inntil 15 mill. kr. Kommunedirektøren gis fullmakt til å 
godkjenne lånevilkår for ovennevnte lånerammer.  
 

5. Avkastning av e-verksmidler: Det budsjetteres med 6 mill. kr i avkastning på 
kommunens e-verksmidler i 2022. Eventuell meravkastning utover dette skal 

avsettes til styrking av bufferfond. 



6. Det budsjettertes med avsetning av 28,21 mill. kr til disposisjonsfond. Av 
dette avsettes 10 mill. kr til styrking av rentebufferfond som er et 

disposisjonsfond, underfond. 
 
7. Gebyrer, avgifter og brukerbetaling, ref. vedlegg 4A og 4B:  

 Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid 
gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.  

a. Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som Ås kommunes 
avgifter og gebyrer for 2022.  

b. Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost. Nye 

gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 1. januar 2022 dersom 
ikke annet er fastsatt. 

 
8. Skatt  

1. Skatt på inntekt og formue for 2022 utskrives etter den maksimalsats 
Stortinget fastsetter.  

2. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende 

utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2022:  
a. faste eiendommer i hele kommunen 

- den generelle eiendomsskattesatsen er 7 ‰ (7 promille)  
- eiendomsskattesatsen for næringseiendom, kraftverk, 

vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglane 

for petroleum skal utgjøre 7 ‰ (7 promille), jf. 
eiendomsskatteloven § 3 bokstav d.  Det skrives ut skatt på det 

særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2022 
(overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum). 

- skattesatsen for boliger og fritidseiendommer settes til 2 ‰ 

(2promille). 
- Bolig- og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag på  

kr 1 000 000 kr, jf. eiendomsskatteloven § 11. 
b. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 skal følgende 

eiendommer fritas helt eller delvis for eiendomsskatt:  

- Eiendommer tilhørende stiftelser eller institusjoner som tar sikte 
på å gagne kommunen, fylket eller staten, jf. 

eiendomsskatteloven § 7 a. 
- Bygninger som har historisk verdi, jf. eiendomsskatteloven § 7 b.  
- Eiendommer som har fått fritak for eiendomsskatt i 2021 

behøver ikke å søke fritak påfølgende år. Det forutsettes at det 
ikke har vært vesentlige endringer på eiendommen og 

organisasjonsform til hjemmelshaver. Eiendomsskattekontoret 
skal utarbeide et forslag om hvilke eiendommer som fritas etter 
eiendomsskatteloven § 7 a og b for skatteåret 2022 som legges 

frem for kommunestyret for vedtak. Forslaget skal basere seg på 
de som innvilges fritak for skatteåret 2021. For eventuelle nye 

søkere om fritak settes fristen for å søke fritak etter 
eiendomsskattelovens § 7 til 1. oktober før skatteåret.  

c. Eiendomsskatten skal betales 4 ganger pr. år, med samme 

terminforfall som for kommunale avgifter, jf. 
eiendomsskatteloven § 25.  

d. For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen 
Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er 

beregnet jf. eiendomsskatteloven § 8 C-1. For øvrige 



eiendommer vil det blir foretatt en kommunal taksering, jf. 
Eiendomsskatteloven § 8 A-1. 

e. Ved taksering/retaksering og utskrivning av eiendomsskatt 
benyttes tidligere vedtatte skattevedtekter.  

 

9.  Potensialet for ytterligere arealeffektivisering ved kommunale bygg 
identifiseres. Det bør utredes muligheten for å redusere både antallet bygg og 
øke utnyttelsen av tilgjengelige bygg. Dette arbeidet vil berøre 

administrasjonslokaler, skole-/barnehagebygg, helselokaler, utleieboliger, lager 
m.m. Det vil være behov for å se på hvordan de ulike tjenestene organiseres, 

innbyggeres tilhørighet til ulike bygg, økt grad av sambruk, fleksible 
kontorløsninger m.m. 

10. Det foretas en evaluering og gjennomgang av kommunens organisering. Det 
er kontinuerlig behov for å optimalisere kommunens organisering for å møte 

innbyggernes framtidige behov. Dette innebærer økt samhandling med 
kommunens innbyggere og mer og bedre tverrfaglig samarbeid mellom 

kommunens tjenester internt. I tillegg vil det være nødvendig å utforske ulike 
samarbeidskonstellasjoner med nabokommuner for å utnytte potensialet som 
ligger i interkommunalt samarbeid. 

11. Det er behov for en økt satsning på digitalisering og nyskapende aktiviteter. 
Dette innebærer forsterket innsats for å identifisere og realisere kvalitetsmessige 
eller økonomiske gevinster av gjennomførte investeringer. 

12. Det er innarbeidet innsparinger på 25 mill. kr fra og med 2023. Det 

igangsettes et arbeid i Formannskapet fra januar 2022 med sikte på å avklare 
hvilke innsparingstiltak som skal prioriteres og fordelingen av innsparinger 

mellom tjenesteområder. Prioriterte tiltaksområder vil innarbeides i 
planrammene for 2023- 2026 som vedtas av Formannskapet i juni og gir 
føringer for budsjett- og økonomiplanforslaget for 2023-2026.



 
  

  

 

21/01128 
 

 
A: 
Drift 

Formannskapets innstilling 
B2022 P2023 P2024 P2025 

 

       

 

Rådmannens forslag til netto driftsresultat i kr.  -5 449  
 -22 
156  

 -16 
878  

 -23 
857  

 

       

 
Totaloversikt over 
hvordan alle endringer 
påvirker 
driftsbudsjettet 

Nytt netto driftsresultat 
i prosent 0,4 % 1,3 % 0,9 % 1,2 % (Netto driftsresultat % etter endr. i drift og invest.) Blir grønn når handlingsregelen nås. 

 

Nytt netto driftsresultat 
i kroner -6 209 

-21 
268 

-14 
959 

-19 
403 (Netto driftsresultat etter endringer i drift og invest.) Blir grønn når handlingsregelen nås. 

 

Sum endringer fra 
A.Drift  -760   882   1 894   4 428  (Tallene viser sum endringer gjort i driftsbudsjettet) 

 

Sum endr. i renter og 
avdrag fra 

B.Investeringer  0   6   25   26  (Tallene viser effekten på driftsbudsjettet (omtrentlig)) 

       

NR 
Velg tjeneste fra liste  
(Må fylles ut) Navn på tiltaket 

Endring 
B2022 

Endring 
P2023 

Endring 
P2024 

Endring 
P2025 Kommentar og beskrivelse av formålet med endringen. 

1 
15.Felles inntekter og 
utgifter 

Statsbudsjettet - endret 
rammetilskudd jf. 
tilleggsprp fra Støre-
regjeringen 8.november.  

-7 700 -7 143 -7 143 -7 143 
Regjeringen har i tilleggsprp gjort endringer i kommunenens økonomiske 
rammetilskudd som samlet gir økt rammetilskudd med 7,7 mill.kr. 

2 
11.Eiendomsforvaltning 
og utleie 

Statsbudsjettet - 
redusert El-avgift, jf. 
tilleggsprp fra Støre-
regjeringen 8.november.  

0 0 0 0 
 

3 
07.Tjenester til 
hjemmeboende 

Statsbudsjettet - 
reversere innsparing i 
ressurskrevende 
tjenester, jf. tilleggsprp 
fra Støre-regjeringen 
8.november.  

-1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
Regjeringen har foreslått å reversere Solberg-regjeringens innstramming i 
ordningen for ressurskrevende brukere. For Ås kommune gir dette 1 mill.kr i 
besparelser. 
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4 01.Barnehage 

Statsbudsjettet - 
redusert makspris for 
foreldrebetaling i 
barnehage med 265 kr pr 
mnd fra 1. august 2022, 
jf. tilleggsprp fra Støre-
regjeringen 8.november.  

1 297 1 297 1 297 1 297 Statsbudsjettets forutsetninger lagt til grunn. 

5 02.Grunnskoleopplæring 

Statsbudsjettet - ikke 
innføring av ekstra 
naturfagstime, jf. 
tilleggsprp fra Støre-
regjeringen 8.november.  

-351 -842 -842 -842 Tiltaket som var innarbeidet i kommunedirektørens forslag er reversert.  

6 01.Barnehage 

Statsbudsjettet - 
redusert 
pensjonskompensasjon i 
private barnehager, jf. 
tilleggsprp fra Støre-
regjeringen 8.november.  

-697 -697 -697 -697 Statsbudsjettets forutsetninger lagt til grunn. 

7 

 
 

    
 

8 
15.Felles inntekter og 
utgifter 

Økt utbytte/årlig 
avkastning e-verksmidler -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 

Et moderat økt anslag basert på tidligere års avkastning 

9 03.Kultur-, idrett- og 
fritidstjenester 

Øke inntektskravet 
kulturhuset 2022 -150 

   

 

10 
04.Kommunehelse 

Ikke kutte Aktiv på 
dagtid Ås IL 150 150 150 150  

11 
04.Kommunehelse 

Folkehelse, reduksjon av 
stillingen -150 -150 -150 -150 

Jfr. Alternativt innsparingsforslag nr 3 

12 
04.Kommunehelse 

Fortsette 
opptrappingsplan 
fysioterapeuter i 2025 

 
224 224 448 

Opptrappingen fortsetter fra 2023, med siste steg i 2025 

13 

 
 

    
 

14 
07.Tjenester til 
hjemmeboende 

Reversere innstramming 
BPA 500 500 500 500  
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15 
08.Pleie og 
omsorgstjenester i 
institusjon 

Prøveprosjekt studenter 
på Moer 

-600 -1 200 -1 200 -1 200 
Utrede prøveprosjetkt første halvår 2022 

16 
09.Fysisk planlegging, 
natur og nærmiljø 

Attraktive Ås utsette 
oppstart til høst 2022 -750 

   

Bestille en prosess/sak fra kdir for å forberede tiltaket bedre, og klargjøre mandat 
og mål 

17 10.Administrasjon og 
styring 

Ta ut 
demografikostnader adm 
og styring 

 
-100 -200 -300 

 

18 10.Administrasjon og 
styring 

Redusere utgifter til 
folkevalgopplæring i 
ikke-valgår -50 

 
-100 -50 

Kan gjøres billigere i ikke-valgår. 

19 
10.Administrasjon og 
styring 

Økte strømpriser 
reduseres med 1 mill -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Strømpriser øker kun med 5 mill, ikke 6 mill per år  

20 
10.Administrasjon og 
styring 

Øke antall lærlinger til 1 
per 1000 innbygger 

    

Gjøres til verbalforslag.  

21 15.Felles inntekter og 
utgifter 

Retaksering 
eiendomsskatt næring -500 -500 -500 -500 

Det gjøres en kartlegging av alle endringer på næringsbygg og foreta retaksering 
for eiendomsskatt på næring der det er vesentlige endringer. 

22 
11.Eiendomsforvaltning 
og utleie 

Økte midler til 
vedlikehold 500 1 000 1 000 1 500 

Øke midlene til gjennomføring av vedlikeholdsplan  

23 
12.Samferdsel 

Ta ut 
demografikostnader 
samferdsel 

 
-100 -200 -300 

 

24 
 

 
     

25 
07.Tjenester til 
hjemmeboende Slå sammen avdelinger 

Sleipner og Tunveien -350 -750 -750 -750 

Kommunedirektøren bes legge fram en sak om sammenslåing av 2 avdelinger – 
under en avdelingsleder, i tråd med alt. Innsparingsforslag 

26 
09.Fysisk planlegging, 
natur og nærmiljø 

Tilbakeføre kuttene til 
oppfølging av 
naturmangfoldplanen 200 200 200 200 

 

27 
09.Fysisk planlegging, 
natur og nærmiljø 

Midler til skjøtselsplan 
Slorene 170 85 65 45  
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28 
09.Fysisk planlegging, 
natur og nærmiljø 

Midler til skjøtselsplan 
Kjøyabukta 

 
100 90 90 

Starter opp i 2023 

29 
09.Fysisk planlegging, 
natur og nærmiljø 

Styrket klimaarbeid 400 600 600 800 Styrket oppfølging av handlingsplan klima- og energi 

30 
10.Administrasjon og 
styring 

Redusere 
lisenskostnader og 
abonnementer 

-250 -500 -500 -500 Gjennomgå kritisk kommunens utgifter til IKT lisenser med sikte på å 
redusere disse jfr alternativt innsparingsforslag 

31 12.Samferdsel Redusert drift 
grøntarealer 

-70 -70 -70 -70 Ikke full reduksjon, for å sikre oppfølging av de viktigste trafikksikkerhetstiltakene. 

32 02.Grunnskoleopplæring 
Innkjøp læremidler 
Voksenopplæringen 

50 
    

33 
15.Felles inntekter og 
utgifter 

Økt studentinnflytting 
-1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Økt studentinnflyttingsprosjekt 

34 
14.Vann, avløp og 
renovasjonstjenester 

Korreksjon av 
driftsbudsjett VAR 

12 341 13 703 15 045 16 825 
Jf. eget notat fra kommunedirektøren om feil i beregningen av utgifter til VAR. 
Driftsutgiftene er i kommunedirektørens forslag satt for lavt. 

35 
10.Administrasjon og 
styring 

Ikke styrke 
kommunikasjonsarbeidet 

-100 -100 -100 -100 
 

36 
03.Kultur-, idrett- og 
fritidstjenester 

Innføre ordning med 
vraksykler 

50 25 25 25 
 

37 
07.Tjenester til 
hjemmeboende 

Gruppetilbud 
støttekontakter 

-150 -300 -300 -300 Innføre gruppetilbud støttekontakter 

38 
10.Administrasjon og 
styring 

Redusert servering 
politiske møter 

-50 -50 -50 -50 
 

Totalt 
 

-760 882 1 894 4 428 
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B: Investeringer B2022 P2023 P2024 P2025  Formannskapets innstilling 

       Netto driftsresultat i rådmannens forslag  -5 449   -22 156   -16 878   -23 857  
  

       

 

Nytt netto driftsresultat i prosent 0,4 % 1,3 % 0,9 % 1,2 % 

Beregningene av endringer i finanskostnadene i denne 
modellen gir et  omtrentlig estimat. Det tas derfor forbehold 
om mindre endringer når justert investeringsplan innarbeides 
i vedtatt budsjett. 

Nytt netto driftsresultat i kroner -6 208 -21 263 -14 956 -19 400 

Sum endringer fra A.Drift  -760   882   1 894   4 428  

Sum endr. i renter og avdrag fra 
B.Investeringer  1   11   28   29  

       

NR Prosjektnavn 2022 2023 2024 2025 

Sum 
endring i 
total ramme Kommentar og beskrivelse 

1 
       

2 
Utvide p-plass seniorsenter Nordby 
ved Granheimtunet 

 50   500  
    

Totalt  50   500   -     -     -    
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C: Oversikt over tjenestene 
 

B2022 P2023 P2024 P2025 
 

Formannskapets innstilling  

Rådmannens forslag til netto driftsresultat i kr.  -5 449   -22 156   -16 878   -23 857  
      Nytt netto driftsresultat i prosent 0,4 % 1,3 % 0,9 % 1,2 % (Netto driftsresultat % ettter endr. i drift og invest.) 

Nytt netto driftsresultat i kroner -6 209 -21 268 -14 959 -19 403 (Netto driftsresultat etter endringer i drift og invest.) 

Sum endringer fra A.Drift  -760   882   1 894   4 428  (Tallene viser sum endringer gjort i driftsbudsjettet) 

Sum endr. i renter og avdrag fra B.Investeringer  0   6   25   26  (Tallene viser effekten på driftsbudsjettet (omtrentlig)) 

           

Til disposiskjon for tjenesteområdene: 
Kommunedir. 

forslag 
2022 

Sum endring 
B2022 

Endring 
Økplan 2023 

Endring 
Økplan 2024 

Endring 
Økplan 2025 * 

Nytt budsjett 
2022 

Ny økplan 
2023 

Ny økplan 
2024 

Ny økplan 
2025 

 01.Barnehage  182 590   600   600   600   600   1   183 190   180 318   180 984   182 484   1  

02.Grunnskoleopplæring  252 503   -301   -842   -842   -842   1   252 202   247 012   246 612   246 212   1  

03.Kultur-, idrett- og fritidstjenester  33 752   -100   25   25   25   1   33 652   32 554   32 454   32 504   1  

04.Kommunehelse  74 773   -     224   224   448   1   74 773   74 151   74 801   75 675   1  

05.Barnevern  44 978   -     -     -     -     1   44 978   44 284   44 484   44 684   1  

06.Sosiale og arbeidsrettede tjenester  54 400   -     -     -     -     1   54 400   52 208   51 658   52 158   1  

07.Tjenester til hjemmeboende  167 692   -1 000   -1 550   -1 550   -1 550   1   166 692   166 961   170 761   174 561   1  

08.Pleie og omsorgstjenester i 
institusjon 

 166 868   -600   -1 200   -1 200   -1 200   1   166 268   166 315   170 115   173 915   1  

09.Fysisk planlegging, natur og 
nærmiljø 

 16 874   20   985   955   1 135   1   16 894   17 419   17 587   17 595   1  

10.Administrasjon og styring  90 004   -1 450   -1 750   -1 950   -2 000   1   88 554   87 811   86 661   87 611   1  

11.Eiendomsforvaltning og utleie  156 888   500   1 000   1 000   1 500   1   157 388   157 720   171 140   171 640   1  

12.Samferdsel  20 902   -70   -170   -270   -370   1   20 832   20 870   20 870   20 870   1  

13.Brann og ulykkesvern  12 894   -     -     -     -     1   12 894   12 639   12 683   12 727   1  

14.Vann, avløp og  renovasjonstjenester  -22 575   12 341   13 703   15 045   16 825   0   -10 234   -13 001   -15 268   -17 013   1  

15.Felles inntekter og utgifter  -1 252 543   -10 699   -10 132   -10 115   -10 114   1   -1 263 242   -1 246 368   -1 263 620   -1 271 166   1  

Totalt  -     -759   893   1 922   4 457  
 

 -759   893   1 922   4 457  
 



 

 

  

  

 

21/00080        
 

Verbalforslag  Formannskapets innstilling 
 
1. Det settes i gang et prøveprosjekt med studenter som leietakere i ledige 

lokaler på Moer sykehjem. Kommunedirektøren bes undersøke mulighetene 
for en pilot sammen SIÅs og evt Husbanken, med oppstart høst 2022.  

 
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram en sak om «Attraktive 

Ås» i løpet av første halvår 2022. Saken skal forberede gjennomføringen av 

satsingen, og klargjøre prosess, mandat og mål. Oppstart forventes fra høst 
2022.   

 
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gjennomføre en ny og forsterket 

innsats for å få flere studenter til å melde flytting til Ås og øke 

befolkningstallet.  
 

4. Kommunestyret ber kommunedirektøren gjennomføre en kartlegging av alle 
endringer på næringsbygg og foreta retaksering for eiendomsskatt på næring 
der det er vesentlige endringer.  

 
5. Kommunestyret ber kommunedirektøren om en sak om tilstand og 

vedlikehold av kommunale grusveier i Ås kommune.   
 

6. Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere innføring av fjernstyrt lys på 
Nordby idrettsplass, med formål å optimalisere lysbruken.   

 

7. Kommunedirektøren bes legge fram en sak første halvår 2022 om 
sammenslåing av 2 avdelinger Sleipners vei og Tunveien fra høst 2022 – 

under en avdelingsleder, i tråd med alternativt innsparingsforslag.  
 
8. Kommunedirektøren bes legge fram en sak første halvår 2022 om vurdering 

av sammenslåing av helsestasjonene, for å styrke fagmiljøene og frigjøre 
arealer på Nordby skole.    

 
9. Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere å sette av midler i budsjett 

fra 2023 direkte til egenfinansiering av investeringer, framfor å sette av 

midler til disposisjonsfond utover handlingsregelen på 10%. Formålet er å 
redusere økningen i kommunens gjeld.  

 
10.Kommunestyret forutsetter at antall lærlinger i Ås kommune fortsatt 

opprettholdes på dagens nivå innenfor rammen. (1 per 1000)  

 
11.Kommunestyret ber om en sak om nivået på brukerbetaling på institusjoner 

og andre kommunale helse- og omsorgstjenester.   
 
12.Kommunedirektøren bes utrede en ordning for å håndtere vraksykler på 

kommunal grunn. Kommunedirektøren vurderer om det kan benyttes 
private/frivillige aktører og om kommunen kan bidra med noe for å oppnå 

målsettingen.   
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13.Kommunestyret oppfordrer til å utvikle et musikkterapitilbud for barn med 
nedsatt funksjonsevne gjennom kulturskolen som en oppfølging av 

kulturskolereformen, innenfor økonomisk ramme.   
 
14.Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram en sak om 

landbrukskontorets kapasitet og rolle, samt det politiske handlingsrommet for 
kommunal landbrukspolitikk og viltforvaltning.  

 
15.Kommunestyret vil i god tid før kommunevalget 2023, sette ned et utvalg for 

å gjennomgå utvalgsstruktur.  

 
16.Kommunedirektøren bes se på hvilke kommunale kjøreoppdrag som kan 

erstattes med elsykkel og lastesykler med elmotor.  
 

17.Kommunen skal ikke investere sine finansielle midler i selskaper på Statens 
Pensjonsfond Utlands eksklusjonsliste.  

 

18.I forbindelse med sak om revidert anskaffelsesstrategi, skal 
kommunedirektøren også se på muligheten for sertifisering av Ås som 

fairtrade-kommune.  
 
19.Kommunedirektøren bes legge frem en sak om potensiell tilknytning til BUA 

for Ås-kommune og vurdere å etablere selvbetjent utlånsstasjon 
 

 
 

BEHANDLINGER: 

 
 

Formannskapets behandling 30.11.2021: 

Edvin Søvik (Ap) fremmet fellesforslag fra Ap, Sp, MDG, SV, V og KRF:   

Kommunedirektørens innstilling tiltres med de endringer som framgår av 
fellesforslag til budsjett, handlingsplan, økonomiplan og verbalforslag fra 

partiene Ap, Sp, MDG, SV, V og KrF, jfr vedlagte regneark A for drift, regneark B 
for investeringer, regneark C med oversikt over tjenestene og liste med 
verbalforslag:  

Se formannskapets innstilling. 
 

Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet fellesforslag fra Høyre og FrP: 

Kommunedirektørens innstilling tiltres med de endringer som framgår av 
fellesforslag fra partiene H og FrP:  



 

 

  

  

 

21/00080        
 

A: 
Drift Forslag utarbeidet av: Høyre og FrP B2022 P2023 P2024 P2025 

        

 

Rådmannens forslag til netto driftsresultat i kr.  -5 449   -22 156   -16 878   -23 857  
        

 
Totaloversikt over hvordan alle 
endringer påvirker 
driftsbudsjettet 

Nytt netto driftsresultat i prosent 
1,0 % 1,6 % 1,6 % 2,1 % 

(Netto driftsresultat % etter endr. i 
drift og invest.) Blir grønn når 
handlingsregelen nås. 

 

Nytt netto driftsresultat i kroner 
-16 327 -25 672 -26 203 -34 465 

(Netto driftsresultat etter endringer i 
drift og invest.) Blir grønn når 
handlingsregelen nås. 

 

Sum endringer fra A.Drift  -10 521   -405   -1 605   -1 605  
(Tallene viser sum endringer gjort i 
driftsbudsjettet) 

 

Sum endr. i renter og avdrag fra 
B.Investeringer  -357   -3 111   -7 720   -9 003  

(Tallene viser effekten på 
driftsbudsjettet (omtrentlig)) 

       

NR 
Velg tjeneste fra liste  
(Må fylles ut) Navn på tiltaket 

Endring 
B2022 

Endring 
P2023 

Endring 
P2024 

Endring 
P2025 

Kommentar og beskrivelse av 
formålet med endringen. 

1 15.Felles inntekter og utgifter Ikke dobling av eiendomsskatt 18 000 
   

 
2 15.Felles inntekter og utgifter Avvikling av eiendomsskatt 

 
36 500 37 000 37 500 

 
3 02.Grunnskoleopplæring Omstilling av skolestruktur -3 500 -7 000 -7 000 -7 000 

 

4 
03.Kultur-, idrett- og fritidstjenester 

Redusert overføring Den Norske Kirke 
-420 -420 -420 -420  

5 04.Kommunehelse Ikke ansette 1/2 årsverk helsesekretær -300 -300 -300 -300 
 

6 04.Kommunehelse Studenthelsetjenesten tilbake til SIÅS 
 

-1 000 -2 200 -2 200 
 

7 
06.Sosiale og arbeidsrettede tjenester 

Redusert flyttekostnad NAV 
-500 

   

 

8 02.Grunnskoleopplæring Styrke kroer skole  150 
   

 

9 
07.Tjenester til hjemmeboende 

Slå sammen 2 avdelinger- under en 
avdelingsleder  -750 -750 -750 -750  

10 
08.Pleie og omsorgstjenester i 
institusjon 

Salg av ledige plasser på Moer 
-2000 -3000 -3000 -3000 

40 ledige plasser 

11 
09.Fysisk planlegging, natur og 
nærmiljø Attraktive Ås  -750 

   

 

12 
09.Fysisk planlegging, natur og 
nærmiljø 

Redusere kjøp av eksterne tjenester  
-1300 -1300 -1300 -1300 

F.eks. i samarbeid med studenter 
på NMBU 
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13 10.Administrasjon og styring Redusere antall politiske utvalg  -300 -300 -300 -300 
 

14 10.Administrasjon og styring Organisering- nytt ledernivå -1 800 -5 800 -5 800 -5 800 
 

15 
11.Eiendomsforvaltning og utleie 

Avvikle kommunale arealer som ikke 
benyttes til egne virksomheter  -1 000 -2 000 -2 000 -2 000  

16 12.Samferdsel 
 

    
 

17 12.Samferdsel Biler/maskiner -1 000 -500 -500 -500 
 

18 15.Felles inntekter og utgifter Demografikostnader 
 

-5 500 -11 000 -16 500 
 

19 15.Felles inntekter og utgifter E-verksfond -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 
 

20 10.Administrasjon og styring Holde vakanser i stabene ledig  -300 -300 -300 -300 
 

21 10.Administrasjon og styring Redusere økning i antall nyansettelser  0 0 0 0 
 

22 10.Administrasjon og styring Avvikle bevertning i møter og utvalg -500 -500 -500 -500 Kun servering av kaffe/te/vann 

23 15.Felles inntekter og utgifter Innsparingstiltak -12 341 -13 703 -15 045 -16 825 
 

24 10.Administrasjon og styring Redusere lisenskostnader og abonnem. -250 -500 -500 -500 
 

25 
Velg tjeneste… 

Statsbudsjettet - redusert El-avgift, jf. 
tilleggsprp fra Støre-regjeringen 
8.november.  

0 0 0 0 

Redusert El-avgift som samlet sett 
utgjør ca 0,65 mill.kr for Ås 
kommune er lagt inn med null-
effekt. Dette skyldes at prognose 
for  strømpriser ikke var fullt ut 
innarbeidet. En reduksjon i el-
avgiften bør derfor gå til å 
redusere avviket mellom 
prognosene og det som faktisk er 
budsjettert 

26 Velg tjeneste… 
Statsbudsjettet - endret rammetilskudd 
jf. tilleggsprp fra Støre-regjeringen 
8.november.  

-7 700 -7 143 -7 143 -7 143 

Regjeringen har i tilleggsprp gjort 
endringer i kommunenens 
økonomiske rammetilskudd som 
samlet gir økt rammetilskudd 
med 7,7 mill.kr. 

27 07.Tjenester til hjemmeboende 
Statsbudsjettet - reversere innsparing i 
ressurskrevende tjenester, jf. tilleggsprp 
fra Støre-regjeringen 8.november.  

-1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Regjeringen har foreslått å 
reversere Solberg-regjeringens 
innstramming i ordningen for 
ressurskrevende brukere. For Ås 
kommune gir dette 1 mill.kr i 
besparelser. 
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28 01.Barnehage 

Statsbudsjettet - redusert makspris for 
foreldrebetaling i barnehage med 265 kr 
pr mnd fra 1. august 2022, jf. tilleggsprp 
fra Støre-regjeringen 8.november.  

1 297 1 297 1 297 1 297 
Statsbudsjettets forutsetninger 
lagt til grunn. 

29 02.Grunnskoleopplæring 
Statsbudsjettet - ikke innføring av ekstra 
naturfagstime, jf. tilleggsprp fra Støre-
regjeringen 8.november.  

-351 -842 -842 -842 
Tiltaket som var innarbeidet i 
kommunedirektørens forslag er 
reversert.  

30 01.Barnehage 

Statsbudsjettet - redusert 
pensjonskompensasjon i private 
barnehager, jf. tilleggsprp fra Støre-
regjeringen 8.november.  

-697 -697 -697 -697 
Statsbudsjettets forutsetninger 
lagt til grunn. 

31 Velg tjeneste… VAR 12 341 13 703 15 045 16 825 
 

32 
06.Sosiale og arbeidsrettede tjenester 

Kvalifiseringsprogrammet  
-1 000 -1 000 -1 000 -1 000  

33 Velg tjeneste… Redusert rammetilskudd grunnskole 500 500 500 500 Grunnet endring i skolestruktur 

34 
15.Felles inntekter og utgifter 

Tilbakeføre varaordførers godtgjørelse 
til 2018 nivå -200 -200 -200 -200  

35 
03.Kultur-, idrett- og fritidstjenester 

Innføring av behovsprøvd aktivitetskort 
(støtte til fritidsaktivitet)  200 400 400 400  

36 10.Administrasjon og styring Styrket kommunikasjonsarbeid  -100 -100 -100 -100 
 

37 
15.Felles inntekter og utgifter 

Redusere eiendomsskatt på 
næringseiendom  

 
5 000 10 000 15 000  

38 02.Grunnskoleopplæring Styrke spesialundervisning i skolen 1 000 2 000 2 000 2 000 Pengene følger elever med vedtak 

39 
03.Kultur-, idrett- og fritidstjenester 

Kulturtilbud Nordby bibliotek mandager  
50 50 50 50  

40 Velg tjeneste… 
 

    
 

Totalt 
 

-10 521 -405 -1 605 -1 605 
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B: Investeringer B2022 P2023 P2024 P2025 
 

Forslag utarbeidet av: Høyre og FrP 

       Netto driftsresultat i rådmannens forslag  -5 449   -22 156   -16 878   -23 857  
  

       

 

Nytt netto driftsresultat i prosent 1,0 % 1,7 % 1,6 % 2,1 % 

Beregningene av endringer i finanskostnadene i denne 
modellen gir et  omtrentlig estimat. Det tas derfor forbehold 
om mindre endringer når justert investeringsplan innarbeides 
i vedtatt budsjett. 

Nytt netto driftsresultat i kroner -16 735 -27 083 -27 297 -35 510 

Sum endringer fra A.Drift  -10 521   -405   -1 605   -1 605  

Sum endr. i renter og avdrag fra 
B.Investeringer  -765   -4 522   -8 814   -10 048  

       

NR Prosjektnavn 2022 2023 2024 2025 

Sum 
endring i 
total ramme Kommentar og beskrivelse 

1 Utvidelse Sjøskogen skole  2 000   15 000   15 000  
 

 32 000  
 

2 Totalt salg av kommunal eiendom  -30 000   -125 000   -25 000  
   

3 Ny barnehage- Dyster eldor  
  

 -1 250   -4 375   -5 625  
 

4 Oppgradering kino  
 

 -5 000   -5 000   -22 500   -32 500  Utsettes 

5 Ombygging klasserom Sjøskogen  -3 000  
   

 -3 000  
 

6 
Avvikle prosjekt 0658 kjøp av 
eiendom 

 -20 000  
   

 -20 000  
 

Totalt  -51 000   -115 000   -16 250   -26 875   -29 125  
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C: Oversikt over tjenestene 
 

B2022 P2023 P2024 P2025 
 

Forslag utarbeidet av: Høyre og FrP 

            Rådmannens forslag til netto driftsresultat i kr.  -5 449   -22 156   -16 878   -23 857  
      

           Nytt netto driftsresultat i prosent 1,0 % 1,6 % 1,6 % 2,1 % (Netto driftsresultat % ettter endr. i drift og invest.) 

Nytt netto driftsresultat i kroner -16 327 -25 672 -26 203 -34 465 (Netto driftsresultat etter endringer i drift og invest.) 

Sum endringer fra A.Drift  -10 521   -405   -1 605   -1 605  (Tallene viser sum endringer gjort i driftsbudsjettet) 

Sum endr. i renter og avdrag fra B.Investeringer  -357   -3 111   -7 720   -9 003  (Tallene viser effekten på driftsbudsjettet (omtrentlig)) 

           

Til disposiskjon for 
tjenesteområdene: 

Kommunedir. 
forslag 
2022 

Sum 
endring 
B2022 

Endring 
Økplan 

2023 

Endring 
Økplan 

2024 

Endring 
Økplan 

2025 * 

Nytt 
budsjett 

2022 
Ny økplan 

2023 
Ny økplan 

2024 
Ny økplan 

2025 . 

01.Barnehage  182 590   600   600   600   600   1   183 190   180 318   180 984   182 484   1  

02.Grunnskoleopplæring  252 503   -2 701   -5 842   -5 842   -5 842   1   249 802   242 012   241 612   241 212   1  

03.Kultur-, idrett- og 
fritidstjenester 

 33 752   -170   30   30   30   1   33 582   32 559   32 459   32 509   1  

04.Kommunehelse  74 773   -300   -1 300   -2 500   -2 500   1   74 473   72 627   72 077   72 727   1  

05.Barnevern  44 978   -     -     -     -     1   44 978   44 284   44 484   44 684   1  

06.Sosiale og arbeidsrettede 
tjenester 

 54 400   -1 500   -1 000   -1 000   -1 000   1   52 900   51 208   50 658   51 158   1  

07.Tjenester til hjemmeboende  167 692   -1 750   -1 750   -1 750   -1 750   1   165 942   166 761   170 561   174 361   1  

08.Pleie og omsorgstjenester i 
institusjon 

 166 868   -2 000   -3 000   -3 000   -3 000   1   164 868   164 515   168 315   172 115   1  

09.Fysisk planlegging, natur og 
nærmiljø 

 16 874   -2 050   -1 300   -1 300   -1 300   1   14 824   15 134   15 332   15 160   1  

10.Administrasjon og styring  90 004   -3 250   -7 500   -7 500   -7 500   1   86 754   82 061   81 111   82 111   1  

11.Eiendomsforvaltning og utleie  156 888   -1 000   -2 000   -2 000   -2 000   1   155 888   154 720   168 140   168 140   1  

12.Samferdsel  20 902   -1 000   -500   -500   -500   1   19 902   20 540   20 640   20 740   1  

13.Brann og ulykkesvern  12 894   -     -     -     -     1   12 894   12 639   12 683   12 727   1  

14.Vann, avløp og 
renovasjonstjenester 

 -22 575   -     -     -     -     1   -22 575   -26 704   -30 313   -33 838   1  

15.Felles inntekter og utgifter  -1 252 543   -1 306   11 575   5 941   2 927   1   -1 253 849   -1 224 661   -1 247 564   -1 258 125   1  

Totalt  -     -16 427   -11 987   -18 821   -21 835  
 

 -16 427   -11 987   -18 821   -21 835  
  

 



 
  

  

 

21/01128 
 

Verbalforslag fra H og FrP 
 

1. Harmonisering av takster for voksne brukere av kommunens idrettshaller 
med nabokommunene. 
 

2. Harmonisering av takster for kamper utenbygds i kommens idrettshaller med 
nabokommunene. 

 
3. Kontinuitet i svømmeopplæring. 
 

4. Utredning av behovsprøvd aktivitetskort. 
 

5. Utrede et fast sommerskoletilbud for grunnskolen. 
 
6. Lønnsmidler til vakante stillinger skal ikke benyttes til andre formål. 

 
7. Tillate etablering av private barnehager i Ås kommune. 

 
8. Innkjøp og leasing av kjøretøy skal fortrinnsvis være brukte kjøretøy. 
 

9. Anskaffelser av nullutslipps lastebiler og anleggsmaskiner utsettes. 
 

10.Avslutte prosjekter som skal få studenter til å melde flytting til Ås. 
 
11.Kommunestyret ber administrasjonen redusere reisekostnader ved å bruke 

nye elektroniske møteløsninger der hvor det er mulig. Dette vil spare både 
tid, miljø, transport og hotellkostnader. 

 
12.Det opprettes et kommunalt eiendomsselskap. 
 

13.Kommunestyret ber om at det igangsettes en inkluderingsdugnad der minst  
5 % av nyansettelser i kommunen skal være mennesker med hull i CVen eller 

nedsatt funksjonsevne. 
______ 

 

 
Formannskapet var enige om å be kommunedirektøren om å gå igjennom 
forslagene før kommunestyrets møte. 

 
Votering: 

Fellesforslag fra Ap, Sp, MDG, SV, V og KRF ble tiltrådt 7-2 (H, FrP) ved 
alternativ votering mot fellesforslag fra H og FrP.  
 

_____ 
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Formannskapets behandling 10.11.2021: 

Ordfører orienterte om innstillingene/uttalelsene. Hanne Nesfeldt (UDF) leste opp 
tillitsvalgtes uttalelse i administrasjonsutvalget. 
 

Votering: 
Innstillingene ble enstemmig tatt til orientering. 

 
Formannskapets foreløpige vedtak 10.11.2021: 
Behandlingen fortsetter på neste møte. 

 
_____ 

 
 

Administrasjonsutvalgets behandling 10.11.2021: 
Hanne Nesfeldt (UDF) fremmet felles uttalelse fra de de tillitsvalgte: 
Se administrasjonsutvalgets innstilling. 

 
Leder Ola Nordal (Ap) foreslo: 

Kommunedirektørens innstilling og tillitsvalgtes uttalelse tas til orientering. 
 
Votering: Leders forslag ble enstemmig tiltrådt. 

 
Administrasjonsutvalgets innstilling 10.11.2021: 

Kommunedirektørens innstilling og tillitsvalgtes uttalelse tas til orientering. 
 
Uttalelse fra de tillitsvalgte i Administrasjonsutvalget til sak 13/21 – 

Handlingsprogram 2022-2025 med budsjett 2022 og økonomiplan 2023-2025 for 
Ås kommune: 

De folkevalgtes prioriteringer av ressurser, organisering og 
virksomhetenes økonomiske rammebetingelser påvirker de ansattes 
forutsetninger for å gjøre en kvalitativ, god jobb for innbyggerne i 

kommunen. Stadige innsparinger og reduksjon av stillinger kan virke 
demotiverende i arbeidet med å utvikle og forbedre de lovpålagte 

tjenestene. Dette påvirker også ansattes arbeidsmiljø.  
 
Fra hovedlinjene i Handlingsprogrammet: Kommunebarometeret avdekker 

at kommunen driftes meget kostnadseffektivt på en rekke 
tjenesteområder sammenlignet med andre norske kommuner. En 4.plass 

understreker dette.  
 
Videre er det utarbeidet et vedlegg, alternative innsparingsforslag, som 

påpeker hvordan ytterligere 2 % budsjettnedtrekk kan gjøres. Mange av 
disse tiltakene vil være omstridte, samtidig mener vi at noen forslag her 

kan vurderes. Disse forslagene omhandler organisering, ressursutnyttelse 
av ledig kapasitet i eide bygg og omdisponering av eksisterende lokaler.    
 

Forslagene som innebærer reduksjon av stillinger i lovpålagte tjenester, vil 
få store konsekvenser for tilbudet til innbyggerne og ansattes arbeidsmiljø. 

Vi ønsker at politikerne skal vurdere organisatoriske, strukturelle grep.  
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I kommunedirektørens innstilling er det blant annet beskrevet muligheter 
for innsparinger i punktene 9, 10, 11 og 12. Disse beskriver viktige 

områder for videre arbeid med Handlingsprogram og budsjett.    
 
Tiltaket i vedlegg 1, alternative innsparingsforslag, som omhandler å 

fjerne vedtatte styrkninger i skolenes budsjetter knyttet til lærernormen, 
vil medføre utfordringer med å oppfylle lærernormen, da det ikke er mulig 

å flytte ressurser fra andre oppgaver i skolen. Tiltaket vil innebære at 
elever ikke gis tilpasset opplæring som de har krav på.    
 

Vi ønsker altså at politikerne ser på muligheter som kan gi betydelige 
kostnadsreduksjoner uten å redusere kvaliteten i tjenestene.   

 
_____ 

 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 03.11.2021: 

HTP fremmet følgende fellesforslag: 
HTP tar kommunedirektørens innstilling til orientering. 

 
Votering: 
Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt. 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 03.11.2021: 

HTP tar kommunedirektørens innstilling til orientering.  
 

_____ 

 
  

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 03.11.2021: 
Utvalget drøftet seg fram til følgende alternative forslag: 

Tilsvarer utvalgets vedtak. 
 

Votering: 
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 03.11.2021: 
HOK tar Handlingsprogram 2022-2025 med budsjett og økonomiplan 2023-2025 

for Ås kommune til orientering. 
 

_____ 

 
  

 
Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 02.11.2021: 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag:  

Forslag til handlingsprogram med budsjett og økonomiplan tas til 
orientering. 

 
Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet følgende forslag: 

1. HNM anmoder Formannskapet om å (gjen)innarbeide finansiering av: 
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a. Tiltaksplan for klima og energi  
b. Tiltaksplan for naturmangfold  

c. Tiltaksplan for sykkel og gange  
d. Skjøtselsplan for Kjøyabukta 
e. Skjøtselsplan for Slorene 

2. HNM stiller seg positive til å innhente økte inntekter gjennom oppdatert 
verdigrunnlag for eiendomsskatt på næring (500.000 i 2022) (pkt. 4 

under "Administrasjon og styring" i Handlingsprogram 2022-2025, 
vedlegg 1). 

 

3. HNM ber kommunedirektøren om en vurdering av 
innsparingspotensialet ved gjennomføring av ytterligere ENØK-tiltak i 

kommunens bygg og etablering av solceller på utvalgte kommunale 
tak, gitt de økte nåværende og forventede strømprisene.  

4. Kommunedirektøren bes utarbeide liste over supplerende klimatiltak 
som kan tas inn for å sikre at klimabudsjett for Ås kommune styrer mot 
å nå de vedtatte målene for kutt i klimagassutslipp i kommunen. 

 
Votering: 

 SVs forslag ble enstemmig tiltrådt.  
 MDGs forslag punkt: 

1. ble tiltrådt 6-3 (1Sp, 1H, 1FrP) 

2. ble nedstemt 5-4 (1MDG, 1SV, 1V, 1R)  
3. ble tiltrådt 6-3 (1Sp, 1H, 1FrP) 

4. ble nedstemt 6-3 (1MDG, 1SV, 1R) 
 
Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 02.11.2021: 

Forslag til handlingsprogram med budsjett og økonomiplan tas til orientering. 
 

1. HNM anmoder Formannskapet om å (gjen)innarbeide finansiering av: 
a. Tiltaksplan for klima og energi  
b. Tiltaksplan for naturmangfold  

c. Tiltaksplan for sykkel og gange  
d. Skjøtselsplan for Kjøyabukta 

e. Skjøtselsplan for Slorene 
 
2. HNM ber kommunedirektøren om en vurdering av innsparingspotensialet ved 

gjennomføring av ytterligere ENØK-tiltak i kommunens bygg og etablering av 
solceller på utvalgte kommunale tak, gitt de økte nåværende og forventede 

strømprisene.  
_____ 

 

 
 

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 03.11.2021: 
Anne Odenmarck (Ap) fremmet følgende forslag: saken tas til orientering.  
 

Ulrika Jansson (MDG) fremmet følgende 2 forslag:  
1. HHS ber kommunedirektøren om å fortsette å undersøke mulighetene for 

en pilot sammen med SiÅs og Husbanken for samboerskap mellom 
studenter og pleietrengende på nye Moer. Dette vil gi en potensiell inntekt 

på 1,2 millioner fra høsten 2022. 
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2. MDG ønsker å se mer på muligheten for besparelser gjennom å slå 

sammen Tunveien og Sleipners vei (750 000) og ønsker derfor en kort 
orientering om hva dette vil innebære for brukerne. Vi vurderer å legge 
frem et forslag om dette på møtet, men vil ha mer bakgrunn enn det vi 

finner i sakspapirene før vi fremmer et konkret forslag. 
 

Votering: 
Ap´s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

MDGs to forslag: 
 Mdgs forslag nr. 1. ble tiltrådt 5-4 (2Ap, 1Sp og 1KrF) 

 Mdgs forslag nr. 2 ble nedstemt 5-4 (2 H, 1 SV, 1 MDG) 
 

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 03.11.2021: 
 
1. Saken tas til orientering. 

 
2. HHS ber kommunedirektøren om å fortsette å undersøke mulighetene for en 

pilot sammen med SiÅs og Husbanken for samboerskap mellom studenter og 
pleietrengende på nye Moer. Dette vil gi en potensiell inntekt på 1,2 millioner 
fra høsten 2022. 

 
_____ 

  
 
 

Eldrerådets behandling 02.11.2021: 
Eldrerådet drøftet seg frem til følgende fellesforslag: 

Kommunedirektørens innstilling tas til orientering. Eldrerådet har følgende 
innspill: 
 Kommunen bør prioritere bruk av solceller og solfangere på nye 

kommunale bygg og ved rehabilitering av eksisterende bygg og skifte av 
tak.  

 Kommunen bør legge mer vekt på møteplasser både ute og inne også for 
voksne og eldre bl.a. parker.  

 Velferdsteknologien må frigjøre tid slik at menneskelig kontakt kan 

prioriteres. 
 

Egil A. Ørbeck fremmet følgende forslag:  
 Eldrerådet ønsker ikke økning i eiendomsskatt. 

 

Gunnar Bengtsson fremmet følgende forslag:  
Store svingninger i den kommunale økonomien reduseres ved at det opprettes et 

fond øremerket bygging av skoler, sykehjem og andre nødvendige kommunale 
bygg der det årlig avsettes et beløp som tilsvarer den gjennomsnittlige 
kostnaden per år og innbygger for bruk av disse byggene. 
 
Votering: 

Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt. 
Egil A. Ørbecks forslag ble tiltrådt: 3-2 (Erling Berge, Gunnar Bengtsson). 

Gunnar Bengtssons forslag ble nedstemt 4-1 (Gunnar Bengtsson). 
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Eldrerådets innstilling/uttalelse 02.11.2021: (5 stemmer) 
Kommunedirektørens innstilling tas til orientering.  

Eldrerådet har følgende innspill: 
 Kommunen bør prioritere bruk av solceller og solfangere på nye 

kommunale bygg og ved rehabilitering av eksisterende bygg og skifte av 

tak.  
 Kommunen bør legge mer vekt på møteplasser både ute og inne også for 

voksne og eldre bl.a. parker.  
 Velferdsteknologien må frigjøre tid slik at menneskelig kontakt kan 

prioriteres. 

 Eldrerådet ønsker ikke økning i eiendomsskatt. 
 

_____ 
  

 
Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling 02.11.2021: 
Orientering ved økonomisjef først i møtet.  

 
Stina Stenmarck fremmet følgende fellesforslag: 

Barnevernsreformen fører til betydelige økonomiske konsekvenser for 
kommunen.  
Dette vil også få konsekvenser for andre tjenesteområder.  

Rådet understreker viktigheten at det også tilføres midler til forebyggende tiltak 
for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. 

 
Votering: 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
Råd for personer med funksjonsnedsettelses uttalelse 02.11.2021: 

Barnevernsreformen fører til betydelige økonomiske konsekvenser for 
kommunen.  
Dette vil også få konsekvenser for andre tjenesteområder.  

Rådet understreker viktigheten at det også tilføres midler til forebyggende tiltak 
for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. 

 
_____ 
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Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

 

1. Forslag til Handlingsprogram 2022-2025 med budsjett 2022 og økonomiplan 
2023-2025 vedtas, med de føringer og premisser for kommunens 

tjenesteproduksjon som kommer frem av dokumentet.  
 

2. Driftsrammer:  

a. Driftsbudsjett 2022 – Forslag til driftsbudsjett for 2022 vedtas i samsvar  
med kommunedirektørens forslag «1A Bevilgningsoversikt drift», ref. 

vedlegg 2.  
b. Bevilgningsoversikt tjenesteområder - Netto bevilgninger til 

tjenesteområdene vedtas i samsvar med Kommunedirektørens forslag i «1B 

Bevilgninger drift», ref. vedlegg 2.  
 

3. Investeringsrammer: Investeringsbudsjettet for 2022 vedtas i samsvar med 
kommunedirektørens forslag i «2A Økonomisk oversikt – investering» og «2B 

Bevilgningsoversikt – investering». Oversikt over de enkelte 
investeringsprosjektene kommer frem av kapitlene for tjenesteområdene  
 

4. For 2022 gis fullmakt til følgende låneopptak:  
a. Lån til finansiering av investeringer, 256,279 mill. kr.  

b. i tillegg kommer startlån fra Husbanken til videre utlån på 40 mill. kr.  
c. Kommunedirektøren gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form 
av trekkfasilitet på inntil 15 mill. kr. Kommunedirektøren gis fullmakt til å 

godkjenne lånevilkår for ovennevnte lånerammer.  
 

5. Avkastning av e-verksmidler: Det budsjetteres med 6 mill. kr i avkastning på 
kommunens e-verksmidler i 2022. Eventuell meravkastning utover dette skal 
avsettes til styrking av bufferfond. 

 
6. Det budsjettertes med avsetning av 28,21 mill. kr til disposisjonsfond. Av 

dette avsettes 10 mill. kr til styrking av rentebufferfond som er et 
disposisjonsfond, underfond. 
 

7. Gebyrer, avgifter og brukerbetaling, ref. vedlegg 4A og 4B:  
 Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid 

gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.  
a. Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som Ås kommunes 

avgifter og gebyrer for 2022.  

b. Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost. Nye 
gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 1. januar 2022 dersom 

ikke annet er fastsatt. 
 
 

8. Skatt  
1. Skatt på inntekt og formue for 2022 utskrives etter den maksimalsats 

Stortinget fastsetter.  
2. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende 

utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2022:  

a. faste eiendommer i hele kommunen 
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- den generelle eiendomsskattesatsen er 7 ‰ (7 promille)  
- eiendomsskattesatsen for næringseiendom, kraftverk, 

vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglane 
for petroleum skal utgjøre 7 ‰ (7 promille), jf. 
eiendomsskatteloven § 3 bokstav d.  Det skrives ut skatt på det 

særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2022 
(overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum). 

- skattesatsen for boliger og fritidseiendommer settes til 2 ‰ 
(2promille). 

- Bolig- og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag på  

kr 1 000 000 kr, jf. eiendomsskatteloven § 11. 
b. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 skal følgende 

eiendommer fritas helt eller delvis for eiendomsskatt:  
- Eiendommer tilhørende stiftelser eller institusjoner som tar sikte 

på å gagne kommunen, fylket eller staten, jf. 
eiendomsskatteloven § 7 a. 

- Bygninger som har historisk verdi, jf. eiendomsskatteloven § 7 b.  

- Eiendommer som har fått fritak for eiendomsskatt i 2021 
behøver ikke å søke fritak påfølgende år. Det forutsettes at det 

ikke har vært vesentlige endringer på eiendommen og 
organisasjonsform til hjemmelshaver. Eiendomsskattekontoret 
skal utarbeide et forslag om hvilke eiendommer som fritas etter 

eiendomsskatteloven § 7 a og b for skatteåret 2022 som legges 
frem for kommunestyret for vedtak. Forslaget skal basere seg på 

de som innvilges fritak for skatteåret 2021. For eventuelle nye 
søkere om fritak settes fristen for å søke fritak etter 
eiendomsskattelovens § 7 til 1. oktober før skatteåret.  

c. Eiendomsskatten skal betales 4 ganger pr. år, med samme 
terminforfall som for kommunale avgifter, jf. 

eiendomsskatteloven § 25.  
d. For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen 

Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er 

beregnet jf. eiendomsskatteloven § 8 C-1. For øvrige 
eiendommer vil det blir foretatt en kommunal taksering, jf. 

Eiendomsskatteloven § 8 A-1. 
e. Ved taksering/retaksering og utskrivning av eiendomsskatt 

benyttes tidligere vedtatte skattevedtekter.  

 

9.  Potensialet for ytterligere arealeffektivisering ved kommunale bygg 
identifiseres. Det bør utredes muligheten for å redusere både antallet bygg og 

øke utnyttelsen av tilgjengelige bygg. Dette arbeidet vil berøre 
administrasjonslokaler, skole-/barnehagebygg, helselokaler, utleieboliger, lager 

m.m. Det vil være behov for å se på hvordan de ulike tjenestene organiseres, 
innbyggeres tilhørighet til ulike bygg, økt grad av sambruk, fleksible 
kontorløsninger m.m. 

10. Det foretas en evaluering og gjennomgang av kommunens organisering. Det 

er kontinuerlig behov for å optimalisere kommunens organisering for å møte 
innbyggernes framtidige behov. Dette innebærer økt samhandling med 

kommunens innbyggere og mer og bedre tverrfaglig samarbeid mellom 
kommunens tjenester internt. I tillegg vil det være nødvendig å utforske ulike 
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samarbeidskonstellasjoner med nabokommuner for å utnytte potensialet som 
ligger i interkommunalt samarbeid. 

11. Det er behov for en økt satsning på digitalisering og nyskapende aktiviteter. 

Dette innebærer forsterket innsats for å identifisere og realisere kvalitetsmessige 
eller økonomiske gevinster av gjennomførte investeringer. 

12. Det er innarbeidet innsparinger på 25 mill. kr fra og med 2023. Det 

igangsettes et arbeid i Formannskapet fra januar 2022 med sikte på å avklare 
hvilke innsparingstiltak som skal prioriteres og fordelingen av innsparinger 
mellom tjenesteområder. Prioriterte tiltaksområder vil innarbeides i 

planrammene for 2023- 2026 som vedtas av Formannskapet i juni og gir 
føringer for budsjett- og økonomiplanforslaget for 2023-2026. 

 

 
Ås, 27.10.2021 

 
Tom-Arne Tørfoss Emil Schmidt 
kommunedirektør Økonomisjef 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret  
 

Behandlingsrekkefølge: 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse  

Eldrerådet  
Administrasjonsutvalget 
Arbeidsmiljøutvalget 2021 

Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for næring og miljø  

Hovedutvalg for oppvekst og kultur  
Hovedutvalg for teknikk og plan  
Formannskapet  

Kommunestyret  

 
Vedlegg:  
 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Økonomisjef  



Ås kommune 

Kommunestyret 14.12.2021  Side 29 av 72 

 

Saksutredning: 
 

 
Fakta i saken: 
Kommunedirektøren fremmer i denne saken Ås kommunes handlingsprogram for 

2022 – 2025. Handlingsprogrammet ligger digitalt i FRAMSIKT her.  
 

En versjon i PDF vil også bli lagt ut på kommunens hjemmeside her.  

Formannskapet har i vedtak 02.06.2021 fremmet følgende føringer for 
handlingsprogrammet: 

1. De foreløpige økonomiske rammene for tjenesteområdene 2022-2025 er 

en videreføring av rammene for 2021-2024 justert for lønns- og prisvekst, 
samt endringer i demografi og tiltak med varig effekt fra 1. tertial 2021.  

2. Kommunedirektøren fremlegger et budsjett med nødvendige innsparinger 

for å nå den finansielle handlingsregelen på 1% netto driftsresultat. Dette 
innebærer en reduksjon i de samlede utgiftene på 12 til 20 mill. kr i 

forhold til gjeldende planrammer.  
3. Prosessen med handlingsprogram med økonomiplan 2022-2025 

gjennomføres som beskrevet i vedlegg 1.  

4. Kommunedirektøren bes legge fram mulige innsparingsforslag på 2 % 
utover budsjettforslaget, med tydeliggjøring av konsekvenser. Formålet er 

å gi muligheter for alternative politisk prioriteringer i den politiske 
budsjettbehandlingen, og samtidig unngå generelle ostehøvelkutt. 

Kommunedirektøren har så langt som mulig jobbet for å etterleve føringene. På 

grunn av ekstraordinære høye strømutgifter, økte renteutgifter og helt bortfall av 
veksttilskudd har imidlertid kommunedirektøren ikke nådd målet om 1 % netto 
driftsresultat i 2022. 

 
For å nå et netto driftsresultat på 1 % i årene 2023 til 2025 er det behov for 

årlige innsparinger på ca 25 mill. kr. Dette er innarbeidet i kommunedirektørens 
forslag til handlingsprogram.  Det må da igangsettes en prosess tidlig i 2022 for 
å identifisere innsparingene.  

 
 

Alternativer: 
Kommunedirektøren har i tråd med Formannskapets vedtak lagt fram mulige 
innsparingsforslag på 2 % utover budsjettforslaget, med tydeliggjøring av 

konsekvenser, jf vedlegg 1 Alternative innsparingsforslag.  
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren anbefaler at forslag til Handlingsprogram 2022-2025 med 
budsjett 2022 og økonomiplan 2023-2025, vedtas. 

 
  

https://pub.framsikt.net/2022/as/bm-2022-hp22protest/#/home
https://www.as.kommune.no/handlingsprogram-med-oekonomiplan.548079.no.html
https://www.as.kommune.no/ato/p360/v1/1250340_1_1-pdf.1250340of9e1.pdf
https://pub.framsikt.net/2022/as/bm-2022-hp22protest/#/generic/summary/f853e137-1a31-4c99-8616-63fd8f4c3565-cn
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K-93/21 
Meldeplikt for hogst  
 
Saksbehandler:  Nils Erik Pedersen Saksnr.:  21/03373-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 39/21 02.11.2021 

2 Kommunestyret 89/21 24.11.2021 

3 Kommunestyret 93/21 14.12.2021 

 
Hovedutvalg for næring og miljøs vedtak 02.11.2021: 
-mindretallsanket til kommunestyret 

Det innføres ikke meldeplikt for hogst etter skogbrukslovens § 11 for deler av 
eiendommene 104/1, 105/1 og 107/1 i Ås kommune. 

 
_____ 

 

 
TIDLIGERE BEHANDLINGER: 

 
Kommunestyrets behandling 24.11.2021: 
Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 

 
Votering: Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 24.11.2021: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 

 
_____ 

  
 
Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 02.11.2021: 

Magnus Flåten Nickelsen (R) fremmet følgende forslag: 
Det innføres meldeplikt for hogst etter skogbrukslovens § 11 for deler av 

eiendommene 104/1, 105/1 og 107/1 i Ås kommune inntil 
kommuneplanen er ferdig behandlet.  
 

Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet følgende forslag: 
Saken sendes tilbake til kommunedirektøren, før de kommer tilbake med 

den til utvalget med mer informasjon. Konkret bes det om at 
administrasjonen innhenter og deler med oss vurderinger rundt 

ivaretakelse av viktige naturverdier som ikke er inkludert i skogbrukers 
selvpålagte hogstfrie soner (MiS-områdene). Herunder ivaretakelse av 
både de ikke utvalgte nøkkelbiotopene og ivaretakelse av truede arter 

utenfor MiS områdene. 
 

Tor Malnes Grobstok (MDG) og Magnus Flåten Nickelsen (R) mindretallsanket 
saken til kommunestyret.  
 

Votering: 
 Rs forslag ble nedstemt 5-4 (1MDG, 1SV, 1V, 1R) 

 MDGs forslag ble nedstemt 6-3 (1MDG, 1SV, 1R) 
 Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt 5-4 (1MDG, 1SV, 1V, 1R) 
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Mindretallsanke, jf. Ås kommunes reglementer punkt 10.2.2.3:  

Vedtaket ble mindretallsanket i møtet av Tor Malnes Grobstok (MDG) og Magnus 
Flåten Nickelsen (R).  
 

 
_____ 

 
 
 

Saksfremlegg 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Det innføres ikke meldeplikt for hogst etter skogbrukslovens § 11 for deler av 
eiendommene 104/1, 105/1 og 107/1 i Ås kommune. 

 
Ås, 25.10.2021 
 

Tom-Arne Tørfoss Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør Kommunalsjef 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 

Hovedutvalg for næring og miljø 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for næring og miljø 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Follo landbrukskontor 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Hovedutvalg for næring og miljø (HNM) har bedt kommunedirektøren utrede 
innføring av meldeplikt for hogst ved enkeltvedtak etter skogbruksloven for et 

areal på ca. 560 dekar skog foreslått som framtidig næringsområde ved 
Vinterbro (5N). Arealet består for en stor del av gammel granskog med 

betydelige miljøverdier. Ved avvirkning (hogst) av skog må skogeier etterleve 
miljøkrav i forskrift 07.06.2006 nr. 593 om bærekraftig skogbruk.  
 

Tømmerkjøper, som også som regel gjennomfører hogsten, følger bestemmelser 
i sertifiseringsordningen Norsk PEFC skogstandard. Dette innebærer utsjekk av 

miljøverdier for områdene som skal hogges. Tømmer kjøpes normalt ikke fra 
områder med store miljøverdier nærmere bestemt ved utvalgte, kartfestede 

nøkkelbiotoper og andre viktige livsmiljøer. 
 
 

 
Fakta i saken: 

Hovedutvalg for næring og miljø (HNM) vedtok følgende i sitt møte den 
28.09.2021: 
 

HNM ber om en utredning fra kommunedirektøren vedrørende enkeltvedtak om 
innføring av meldeplikt på hogst inntil ny kommuneplan trer i kraft. Dette av 

hensyn til biologisk mangfold. Saken bør redegjøre for de praktiske og juridiske 
rammene, og legges frem for behandling på kommunestyremøtet 20. oktober 
sammen med kommuneplanen. 

 
Det var ikke mulig å forberede saken til kommunestyremøtet (KS) 20.10 og KS 

ønsket ikke å behandle saken i møtet. 
  
Området som HNM ønsker å vurdere meldeplikt for er et areal som er foreslått 

som framtidig næringsområde 5N i utkast til ny kommuneplan for Ås. Området er 
et skogområde ved Vinterbro og omfatter deler av 3 skogeiendommer (gnr/bnr 

104/1, 105/1 og 107/1). Arealet er på ca 560 dekar og består av til dels gammel 
granskog. En stor del av området er registret som regionalt viktig 
naturtypelokalitet, gammel granskog (B-verdi) etter DN’s håndbok for 

naturtypekartlegging. Kartleggingen ble gjort i 2004. Området er nykartlagt etter 
NiN (Natur i Norge) Miljødirektoratets instruks og er da delt inn i 2 områder, 

Nordbyåsen og Vinterdalen, og kartlagt som gammel granskog med død liggende 
ved av svært god kvalitet. I skogbrukets områdekartlegging for skogbruksplan er 
det i det aktuelle området satt av 2 mindre lokaliteter som nøkkelbiotoper. Det 

betyr at disse ikke skal hogges ved hogst i området.  
 

Det er veldig sjelden det innføres meldeplikt for hogst etter § 11 i lov om 
skogbruk og ingen kjente tilfeller i Follo. Meldeplikt kan innføres enten som 
forskrift for et større område eller som enkeltvedtak for enkelteiendommer eller 

et avgrenset område. I dette tilfellet mener kommunedirektøren enkeltvedtak er 
mest aktuelt. HNM har fullmakt til å treffe vedtak i enkeltsaker innenfor sitt 

ansvarsområde og kan dermed treffe vedtak om meldeplikt for hogst etter lov 
om skogbruk § 11, dersom betingelser for dette er tilstede. Før et eventuelt 
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vedtak om å innføre meldeplikt fattes skal partene i saken varsles og gis 
anledning til å uttale seg, jf. Forvaltningsloven § 16.  

 
Formålsbestemmelsen i skogbruksloven § 1 lyder slik: 
Denne lova har til formål å fremme ei berekraftig forvaltning av skogressursane i 

landet med sikte på aktiv lokal og nasjonal verdiskaping, og å sikre det 
biologiske mangfaldet, omsyn til landskapet, friluftslivet og kulturverdiane i 

skogen. 
 
I skogbruksloven § 8 står det følgende:  

Ved hogst skal det takast omsyn til skogen sin framtidige produksjon og 
forynging samstundes som det blir teke omsyn til miljøverdiane. 

 
I skogbruksloven § 11 står det bl.a.: 

Når det er nødvendig for å halde kontroll med at lova blir følgt, kan kommunen 
eller anna skogbruksstyresmakt gjere vedtak om at skogeigar skal ha plikt til å 
melde inn planar om hogst og tiltak knytt til forynging og stelle av skog. Denne 

meldeplikta kan gjelde ein eller fleire skogeigarar i heile eller delar av 
kommunen. 

 
Hensyn bak meldeplikten i § 11 fremgår av forarbeidene til loven. I Ot.prp. nr. 
28 (2004-2005) om lov om skogbruk (skogbrukslova). I pkt. 6.5.1 fremgår det 

bl.a. at meldeplikten er virkemiddel for få bedre kontakt med skogeierne og 
kontrollere forvaltning og drift av skogen. Innføring av meldeplikt kan være 

særlig aktuelt for skogareal der miljøverdiene er særlig framstående eller i 
område der en må ta særlige omsyn til forynginga ut fra klimatiske eller 
biologiske forhold. Hensyn som taler for nærmere rådgiving og kontroll kan være 

sterke i enkelte område, og i andre område svakere.  
 

I dette tilfellet forstår kommunedirektøren det slik at bakgrunnen for HNMs 
bestilling er at utvalget er urolig for at området, som inneholder viktige 
naturverdier, blir hogget. Altså at en mener meldeplikt kan være et hjelpemiddel 

for å påse at skogbrukslovens bestemmelser om at det skal tas hensyn til 
miljøverdiene blir fulgt.  

 
Etter forskrift om bærekraftig skogbruk § 3 har skogeier plikt til å ta miljøhensyn 
ved gjennomføring av skogbrukstiltak, herunder hogst. Forskriften viser til 

retningslinjene i Norsk PEFC Skogstandard som skogeier skal følge for å ivareta 
de hensyn som skal tas til nøkkelbiotoper og viktige livsmiljøer ved 

skogbruksdriften. Jf. forskriften § 5. Standarden spesifiserer en rekke forhold og 
krav. Det er bl.a. valgt ut nøkkelbiotoper der det er betydelige miljøverdier, som 
i utgangspunktet skal bevares ved hogst. Videre skal naturverdier som er 

dokumentert i tilgjengelige databaser, sjekkes ut før hogst. Etter gjeldende 
praksis vil tømmerkjøper sjekke ut dette før eventuell hogst, men 

kommunedirektøren understreker at det er skogeier som er ansvarlig for at 
arbeidet gjennomføres i henhold til krav i lov, forskrift og standarden.  
 

Vurdering: 
Kommunedirektøren viser til de plikter skogeier er pålagt å følge etter lov, 

forskrift og retningslinjer Norsk PEFC Skogstandard, og som også tømmerkjøper 
etter praksis følger opp. Follo landbrukskontors erfaring etter mange år med 

ansvar som kommunens skogoppsyn er at det i liten grad er erfart problemer 



Ås kommune 

Kommunestyret 14.12.2021  Side 34 av 72 

 

knyttet til hogst i kommunen og svært sjelden brudd på forskriften om 
bærekraftig skogbruk eller sertifiseringskravene. Ut fra dette er det ikke grunn til 

å anta at det er nødvendig å innføre meldeplikt for hogst i det aktuelle området.  
Bestemmelsen om meldeplikt gir ikke kommunen mulighet til å hindre hogst 
dersom skogeier følger regelverket. Følges regelverket er hogsten lovlig. Dersom 

kommunene ønsker å hindre hogst i området må det etter kommunedirektørens 
vurdering benyttes annet lovverk, f.eks. plan- og bygningsloven. 

 
Økonomiske konsekvenser: 
Normalt ingen økonomiske konsekvenser 

 
Miljømessige konsekvenser: 

Meldeplikt for hogst har i seg selv ingen miljømessige konsekvenser. 
Ivaretagelse av miljø i forbindelse med hogst er nedfelt i gjeldende lovverk og 

skogstandard. 
  
 

Alternativ innstilling: 
 

1. Med bakgrunn i skogbruksloven § 11 vurderer Ås kommune å fatte 

vedtak om meldeplikt for hogst i foreslått framtidig næringsområde 5N 

ved Vinterbro, gjeldende for deler av eiendommene 104/1, 105/1 og 

107/1 i Ås kommune. Meldeplikt vurderes innført av hensyn til biologisk 

mangfold da området har betydelige miljøverdier.  

2. Det er viktig å komme i dialog med skogeier før eventuell hogst i 

området og dette kan best sikres ved å innføre meldeplikt.  

3. Varsel om innføring av meldeplikt sendes til aktuelle grunneierne for 

uttalelse.  

4. Med bakgrunn i innhentede uttalelser legges saken frem for ny politisk 

behandling. 

 

Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren kan ikke se at kommunen kan hindre lovlig hogst i området 
ved å innføre meldeplikt etter skogbruksloven § 11. Etter de standarder for hogst 

som framgår av forskrifter og sertifiseringsbestemmelser skal det være liten fare 
for at viktige naturverdier vil gå tapt ved en lovlig hogst i området. Dersom 

området ønskes vernet på grunn av miljøverdier må annet lovverk benyttes. 
 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-94/21 
Orientering om rehabilitering og innhold i det nye 
ungdomshuset i Langbakken 37 
 
Saksbehandler:  Monica Berge-Tukh Saksnr.:  20/02289-9 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 11/21 17.08.2021 

2 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 6/21 17.08.2021 

3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 23/21 18.08.2021 

4 Hovedutvalg for helse og sosial 9/21 18.08.2021 

5 Formannskapet 64/21 25.08.2021 

6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 27/21 29.09.2021 

7 Formannskapet 78/21 13.10.2021 

8 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 35/21 03.11.2021 

9 Formannskapet 98/21 10.11.2021 

10 Kommunestyret 90/21 24.11.2021 

11 Kommunestyret 94/21 14.12.2021 

 

Formannskapets innstilling 10.11.2021: 
1. Saken tas til orientering.  

2. Midlene som er bevilget for å styrke arbeidet mot hatkriminalitet og rasisme 
disponeres som følger:  
- Åpne ungdomshus hele året, også i skolens ferier.  

- Gjennomføre dialogkonferanser i skolen 
- Organisere konserter, kino og friluftsaktiviteter i nærmiljøet. 

 
_____ 

 

  
BEHANDLINGER: 

 

 
Kommunestyrets behandling 24.11.2021: 

Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 
 
Votering: Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 24.11.2021: 

Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
 

_____ 

 
 

Formannskapets behandling 10.11.2021: 
Saken ble sendt ut som tilleggssak med nytt vedlegg/notat – svar på spørsmål 

fra HOK 01.11.2021, jf. 20/02289-17.  
 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 
_____ 
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 03.11.2021: 

Saken ble satt på sakskartet 1. november 2021 og ble ettersendt som 
tilleggssak. 
 

Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 03.11.2021: 
1. Saken tas til orientering.  
2. Midlene som er bevilget for å styrke arbeidet mot hatkriminalitet og rasisme 

disponeres som følger:  
- Åpne ungdomshus hele året, også i skolens ferier.  

- Gjennomføre dialogkonferanser i skolen  
- Organisere konserter, kino og friluftsaktiviteter i nærmiljøet. 

 
_____ 

 

Formannskapets behandling 13.10.2021: 
Votering: Saken ble enstemmig utsatt i påvente av hovedutvalgets innstilling. 

 
Formannskapets utsettelsesvedtak 13.10.2021: 
Saken utsettes i påvente av innstilling fra hovedutvalg for oppvekst og kultur. 

 
_____ 

  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 29.09.2021: 

Nils H. Sopp (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 

 
Votering: Utsettelsesforslaget fra H ble enstemmig vedtatt. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 03.11.2021: 
Saken utsettes i påvente av svar på spørsmålene fra ungdomsrådet. 

1. Hvordan planlegger kommunen å inkludere ungdom i enda større grad i 
arbeidet mot hatkriminalitet og rasisme? 

2. Hvor stor del av midlene er allerede brukt for 2021? 

3. Hva var egentlig intensjonen med de 400.000 som skulle tilbakeføres? 
 

_____ 
  
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 18.08.2021: 

Anne Odenmarck (Ap) fremmet følgende forslag til endring av punkt 2:  
Midlene, kr. 500 000,- som er bevilget.. 

 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling med Aps tillegg ble enstemmig vedtatt. 

 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 18.08.2021: 

1. Saken tas til orientering. 
2. Midlene, kr. 500 000, som er bevilget for å styrke arbeidet mot 

hatkriminalitet og rasisme disponeres som følger: 
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- Åpne ungdomshus hele året, også i skolens ferier. 
- Gjennomføre dialogkonferanser i skolen 

- Organisere konserter, kino og friluftsaktiviteter i nærmiljøet. 
 

_____ 

  
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 18.08.2021: 
Kommunedirektøren orienterte om ungdomsrådets kommentarer til saken. 
 

Utvalgsleder Odd Vangen (Sp) foreslo følgende: 
Saken utsettes til hovedutvalgsmøte 29.09.2021. 

 
Votering: Sps utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 03.11.2021: 

- Saken utsettes til hovedutvalgsmøte 29.09.2021. 

 
_____ 

 
 
Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling 17.08.2021: 

Virksomhetsleder barn, unge og familier Monica Berge-Tukh orienterte om saken. 
 

Rolf Berntsen fremmet følgende forslag: 
Rådet gir sin tilslutning til at det opprettes et ungdomshus i Langbakken 37. Det 
forutsettes at denne bygningen gjøres godt tilgjengelig for funksjonshemmede, 

dvs. universelt utformet. 
 

Votering: 
Leders forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Råd for personer med funksjonsnedsettelses uttalelse/vedtak 
17.08.2021: 

Rådet gir sin tilslutning til at det opprettes et ungdomshus i Langbakken 37. Det 
forutsettes at denne bygningen gjøres godt tilgjengelig for funksjonshemmede, 
dvs. universelt utformet. 

_____ 
  

 
Ungdomsrådets behandling 17.08.2021: 
Ungdomsrådet kom frem til følgende uttalelse: 

 
Rådet forstår ikke om dette er en orienteringssak eller om det er noe annet. 

Rådet vil innledningsvis også påpeke at det er trist at et viktig tilbud som 
ungdomshusene i Ås, og andre tilbud til barn og unge, er de som blir kuttet først 
under budsjettreguleringer. Heldigvis er pengene tilbakeført, noe rådet og resten 

av de unge i Ås gleder seg stort over. 
 

Slik rådet tolker kommunestyrets vedtak fra 10.12.2020 så var intensjonen å 
tilbakeføre kuttet på 400.000 kroner slik at tilbudet kunne fortsette like bra som 

før. Samt at det ble bevilget 100.000 kroner ekstra til arbeid mot hatkriminalitet 
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og rasisme. Rådet vil sterkt påpeke at brukerne av ungdomshusene ikke er dere 
som sitter i kommunestyret, det er ungdommen selv. Gjennom de siste årene 

har bruken gått opp, og rådet vil derfor at tilbudet skal fortsette som før, men 
hvor ungdomshusene selv får frihet til å disponere midlene slik ungdommen selv 
mener det er best. Rådet ønsker minst mulig detaljstyring fra kommunestyret på 

bruken, men oppfordrer til å styrke tilbudet økonomisk. 
 

Rådet ønsker også å rette noen spørsmål til kommunestyret ved ordføreren, 
samt HOK: 
 

1. Hvordan planlegger kommunen å inkludere ungdom i enda større grad i 
arbeidet mot hatkriminalitet og rasisme? 

2. Hvor stor del av midlene er allerede brukt for 2021? 
3. Hva var egentlig intensjonen med de 400.000 som skulle tilbakeføres? 

 
Votering: 
Ungdomsrådets uttalelse ble enstemmig vedtatt. 

 
Ungdomsrådets vedtak 17.08.2021: 

Rådet forstår ikke om dette er en orienteringssak eller om det er noe annet. 
Rådet vil innledningsvis også påpeke at det er trist at et viktig tilbud som 
ungdomshusene i Ås, og andre tilbud til barn og unge, er de som blir kuttet først 

under budsjettreguleringer. Heldigvis er pengene tilbakeført, noe rådet og resten 
av de unge i Ås gleder seg stort over. 

 
Slik rådet tolker kommunestyrets vedtak fra 10.12.2020 så var intensjonen å 
tilbakeføre kuttet på 400.000 kroner slik at tilbudet kunne fortsette like bra som 

før. Samt at det ble bevilget 100.000 kroner ekstra til arbeid mot hatkriminalitet 
og rasisme. Rådet vil sterkt påpeke at brukerne av ungdomshusene ikke er dere 

som sitter i kommunestyret, det er ungdommen selv. Gjennom de siste årene 
har bruken gått opp, og rådet vil derfor at tilbudet skal fortsette som før, men 
hvor ungdomshusene selv får frihet til å disponere midlene slik ungdommen selv 

mener det er best. Rådet ønsker minst mulig detaljstyring fra kommunestyret på 
bruken, men oppfordrer til å styrke tilbudet økonomisk. 

 
Rådet ønsker også å rette noen spørsmål til kommunestyret ved ordføreren, 
samt HOK: 

 
1.Hvordan planlegger kommunen å inkludere ungdom i enda større grad i 

arbeidet mot hatkriminalitet og rasisme? 
2.Hvor stor del av midlene er allerede brukt for 2021? 
3.Hva var egentlig intensjonen med de 400.000 som skulle tilbakeføres? 

 
_____ 
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Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
1. Saken tas til orientering. 

2. Midlene som er bevilget for å styrke arbeidet mot hatkriminalitet og rasisme 
disponeres som følger: 

- Åpne ungdomshus hele året, også i skolens ferier. 
- Gjennomføre dialogkonferanser i skolen 
- Organisere konserter, kino og friluftsaktiviteter i nærmiljøet. 

 
 

Ås, 04.08.2021 
 
 

 
Trine Christensen Tove Kreppen Jørgensen 

kommunedirektør kommunalsjef 
  

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet  

Råd for personer med funksjonsnedsettelse 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for helse og sosial 

Formannskapet 
Kommunestyret 

 
Vedlegg:  
 Detaljert innholdsbeskrivelse av ungdomshusene 

 HOK-27/21 Orientering om rehabilitering og innhold i det nye ungdomshuset i 
Langbakken 37 – Svar på spørsmål fra HOK 

 
Saksutredning: 

 

Sammendrag: 
Ungdomshuset Midtgard er vedtatt flyttet til den gamle tannlegeklinikken i 

Langbakken 37. Barn og unge har medvirket i prosessen for å utvikle et nytt 
ungdomshus. I K-sak 63/19 om «Fremtidig plassering av ungdomshuset 
Midtgard» vedtok kommunestyret en bevilgning på kr 3 millioner kr for å utbedre 

tannklinikken til et egnet ungdomshus.  
 

I K-sak 35/20 budsjettreguleringer 1.tertial 2020 vedtok kommunestyret at det 
skal fremmes en egen sak om videre drift av ungdomshusene, sett opp mot 
kommunens økonomiske situasjon og innsparingsbehov ved å gå i dialog og 

samarbeid med frivillige organisasjoner. Det har vært tatt kontakt med 
Ås/Vestby Røde Kors og andre lag og foreninger, men foreløpig har ingen meldt 

sin interesse for å inngå i et forpliktende samarbeid om driften.  
 
Midtgard ungdomshus flyttet ut av sine lokaler i mai 2021. Foreløpig innflytting i 

nye lokaler i Langbakken 37 er oktober 2021. Ved oppstart i nye lokaler vil 
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ungdomshuset ha helårsdrift og skal være en arena som skaper tilhørighet og 
mestring. 

 
Midlene som er bevilget fra kommunestyret for å styrke arbeidet mot 
hatkriminalitet og rasisme disponeres i henhold til følgende plan: 

- Ha åpne ungdomshus hele året, også i skolens ferier. 
- Gjennomføre dialogkonferanser i skolen 

- Organisere konserter, kino og friluftsaktiviteter i nærmiljøet. 
 
Fakta i saken: 

I forbindelse med byggingen av nye Åsgård skole ble det vedtatt at bygget som 
huser ungdomshuset Midtgard skal rives. Ny plassering av ungdomshuset blir 

Langbakken 37. I januar 2020 ble det opprettet en prosjektgruppe bestående av 
representanter fra ungdomsrådet, elevrådet ved Åsgård og Rustad, elevrådet ved 

Ås ungdomsskole, SLT-Koordinator, representanter fra eiendomsavdelingen og 
ansatte ved ungdomshuset, med formål om å sikre medvirkning fra barn og unge 
i utformingen av nytt ungdomshus.   

 
Det ble gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse på 7.trinn på Rustad og 

Åsgård, alle trinn på Ås ungdomsskole, samt noen elever fra Ås videregående 
skole. 400 ungdommer svarte på undersøkelsen.  
 

Hovedfunnet i undersøkelsen var at ungdom ønsker at det nye huset skal 
inneholde en stor sal, muligheter for film og tv, bordtennis/biljard, chillout-soner, 

gaming og kafé. På bakgrunn av dette utformet prosjektgruppa fem alternativer 
til et nytt ungdomshus, hvor det som hadde lavest kostnadsramme ble besluttet 
gjennomført. 

 
I K-sak 35/20 om Budsjettreguleringer 1.tertial 2020 vedtok kommunestyret den 

17.06.20 at det skal fremmes en egen sak om videre drift av ungdomshusene, 
ved å kartlegge muligheter for samarbeid med frivillige lag og foreninger. 
Foreløpig har dialogen med de frivillige ikke gitt resultater i forpliktende 

samarbeid. 
 

I juni 2020 ble det avholdt et bredt tverrfaglig samarbeidsmøte i kommunen 
sammen med Røde Kors. Målet var å kartlegge hvordan ungdom har det i dag og 
hvordan kommunen best kan imøtekomme behovene videre, jf. K-sak 35/20. I 

møtet fremkom det at de aller fleste ungdommene hadde det bra, det var mange 
arrangement og aktiviteter å delta på. Det var en økende uro for at ungdom 

trakk ut av Ås og mot Ski og Oslo, fordi det skjedde for lite i Ås tilpasset 
ungdommenes behov. Det ble trukket frem at det var ulikheter mellom nord og 
sør i Ås, med økende bekymring for hjemmeforholdene til flere barn og unge i 

nord. Møtedeltagerne foreslo at innholdet i ungdomstilbudene burde ha fokus på 
et bredt tilbud, tilbud som varer over tid, samt at det ble etterspurt en tettere 

samhandling mellom ungdomshusene og kommunes øvrige skole og 
tjenestetilbud.  
 

I K-sak 125/20 besluttet kommunestyret den 10.12.20 å styrke kommunes 
arbeid mot hatkriminalitet og rasisme med kr 500 000 pr år i en periode på 4 år. 

Våren 2021 ble det gjennomført planmøter med bred deltagelse innen barn, unge 
og familie feltet. I tillegg er det innhentet informasjon fra virksomhet grunnskole. 

Det vises til orientering fremlagt på kommunestyremøtet i 16.06.2021. 
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Siden mars 2020 har aktiviteter rettet mot barn og unge vært sterkt redusert 

som en følge av covid-19 pandemien. Ungdomshusene har under pandemien 
dreid driften fra å møte ungdom på klubben til å møte dem på sosiale plattformer 
som Instagram og Discord. Ungdomshusene har også testet ut konseptet 

«Ungdomshus til fots» i de periodene hvor klubben har vært stengt på grunn av 
pandemien. Ansatte har vært ute i nærmiljøet, vært tilgjengelig for ungdom og 

har oppsøkt steder ungdom er. Både tilbudet på sosiale plattformer og 
Ungdomshus til fots har fått gode tilbakemeldinger fra de ungdommene som har 
benyttet seg av tilbudet.  

 
På bakgrunn av disse erfaringen ble det besluttet å opprette Trivselskontakter 

sommeren 2021. Målet med trivselskontaktene var at de skulle være der 
ungdom ferdes i sommerferien, på Breivoll, Vinterbrosenteret og Ås sentrum, 

med mål om å fremme inkludering gjennom aktivitet og tilstedeværelse for 
ungdom. Sosiale plattformer som Instagram ble brukt aktivt i dialogen med 
ungdommene. Erfaringene viser at mange barn og ungdommer oppsøkte 

trivselskontaktene, mange ønsket å være med på de aktivitetene som 
trivselskontaktene igangsatte og mange tok kontakt via sosiale plattformer og 

ønsket kontakt.  
 
Ungdomshusene er en av flere tiltak som retter seg mot ungdommene i 

kommunen sammen med skolehelsesykepleier, Helsestasjonen for ungdom og 
studenter, Barne- og ungdomsteamet og ungdom med særlige behov. I tillegg til 

tilbudene fra lag og foreninger. 
 
Viktigheten av tidlig å fange opp barn og unge som strever, samt sette inn tidlig 

og tverrfaglig hjelp, blir understreket med Barnevernsreformen som trer i kraft 
01.01.2022. 

 
 
Vurdering: 

Ungdommene i Ås har kommet med klare ønsker om at tilbudene som gis på 
ettermiddag/kveld må være mer synlig og kjent, de må ses i sammenheng med 

skolearenaen med tilhørende skolehelsetilbud, det må være tilgjengelige voksne 
og de trenger et fysisk sted og møtes.  
Hovedaktiviteten ved ungdomshusene forgår rett etter skoletid og frem til andre 

aktiviteter tar over. I tillegg vil det være langåpent fredag.  
 

De nye lokalene i Langbakken 37 ligger nær Ås ungdomsskole, noe man håper vil 
bidra til at ungdomshuset vil bli et naturlig sted for ungdom å komme innom 
etter skoletid. 

 
Kommunedirektøren ser det som hensiktsmessig at virksomheten har 

hovedansvaret sammen med virksomhetens øvrige ressurser på en slik måte at 
ungdomshusene både er generelt forebyggende og kan iverksette innsats ved 
bekymring for enkeltungdom eller miljøer. Dette vurderes som viktig når man nå 

erfarer at det er økende bekymring for ensomhet, psykisk uhelse og rus blant 
ungdom.  

Innhold i ungdomshusene: 
 En arena som er gratis og hvor det er aktiviteter på ungdommenes 

premisser alle ukedager etter skoletid, og langåpent på fredager. 
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 Tilgjengelige voksne 
 En arena som samarbeider tett med skole og skolehelsetilbud 

 En arena som samarbeider tett med lag og foreninger 
 En arena som er åpen også i skolens ferier 
 Voksne som kan være til stede ute i nærmiljøet ved behov  

 
Å utvikle en god samhandlingsmodell for hele oppvekstfeltet for å raskt 

identifisere behov og sette inn tidlig innsats står sentralt. Dette arbeidet ble 
påstartet høsten 2020 med bistand fra BTI-koordinatoren.  
 

Økonomiske konsekvenser: 
Kommunestyret har bevilget kr 500 000 kr i en periode på 4 år. Dette for å 

styrke arbeidet mot hatkriminalitet og rasisme. Ungdomshusene er en arena som 
skal fremme tilhørighet, inkludering og sosial læring og vil dermed være en viktig 

arena i dette arbeidet.  
 
Alternativer: 

Et alternativ er å drifte slik som i dag, hvor ungdomshusene er åpent 38 av årets 
52 uker, og blant annet er stengt i skolens ferier. De bevilgede midlene vil 

brukes i samarbeid med de øvrige tjenestene som møter barn og unge. 
 
Konklusjon: 

Rehabilitering av de nye lokalene til Ungdomshuset er i tråd med 
fremdriftsplanen. 

Det vurderes som hensiktsmessig for å forebygge hatkriminalitet og 
diskriminering, at majoriteten av midlene som er bevilget går til å skape en 
arena for ungdom hvor de kan bygge tilhørighet, oppleve mestring og ha tilgang 

på trygge voksne. Dette vurderes som et viktig forebyggede tiltak 
 

Kan vedtaket påklages? 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
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K-95/21 
Utredning av innføring av Aktivitetskort i Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Monica Berge-Tukh Saksnr.:  21/03366-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 2/21 02.11.2021 

2 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 9/21 02.11.2021 

3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 32/21 03.11.2021 

4 Hovedutvalg for helse og sosial 15/21 03.11.2021 

5 Kommunestyret 91/21 24.11.2021 

6 Kommunestyret 95/21 14.12.2021 

 

 

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 03.11.2021: 
Saken utsettes til statsbudsjettet er vedtatt og vurderes i budsjettbehandlingen 

for 2022. 
 
 

_____ 

 

 

BEHANDLINGER 
 

 
Kommunestyrets behandling 24.11.2021: 
Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 

 
Votering: Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 24.11.2021: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 

 
_____ 

 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 03.11.2021: 

Rubina Mushtaq (H) fremmet følgende forslag:  
Saken utsettes til statsbudsjettet er vedtatt. 

 
Anne Odenmarck (Ap) fremmet følgende forslag:  
Saken vurderes i budsjettbehandlingen for 2022. 

 
H og Ap fremmet følgende fellesforslag: 

Saken utsettes til statsbudsjettet er vedtatt og vurderes i budsjettbehandlingen 
for 2022. 

 
Ulrika Jansson (MDG):  
Kommunedirektører bes om en vurdering av om aktivitetskort kan innføres for 

barn i lavinntektsfamilier gjennom å kjøpe aktivitetskort som en tjeneste og ikke 
drifte det selv. Vurderingen skal inneholde kostnadsoversikt og oversikt over 

aktuelle tilbud til barna. 
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Votering: 
H og Aps fellesforslag ble vedtatt 8-1 (MDG) ved alternativ votering til MDG´s 

forslag. 
_____ 

 

  
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 03.11.2021: 
Nils H. Sopp (H) fremmet følgende alternativ til kommunedirektørens innstilling: 
Saken utsettes til statsbudsjettet er vedtatt. 

 
Votering: Hs alternative forslag ble enstemmig tiltrådt. 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 03.11.2021: 

Saken utsettes til statsbudsjettet er vedtatt. 
 

_____ 

 
 

Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling 02.11.2021: 
Følgende fellesforslag ble fremmet: 
Rådet vurderer at aktivitetskort ikke nødvendigvis er løsningen for å sikre at barn 

og unge får delta i aktiviteter, men at midler som kommunen får gjennom gaver 
og tilskudd fra lag og foreninger mv disponeres på en måte som kommer til gode 

for barn med funksjonsnedsettelser. 
 
Votering: 

Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

 
Råd for personer med funksjonsnedsettelses uttalelse 02.11.2021: 
Rådet vurderer at aktivitetskort ikke nødvendigvis er løsningen for å sikre at barn 

og unge får delta i aktiviteter, men at midler som kommunen får gjennom gaver 
og tilskudd fra lag og foreninger mv disponeres på en måte som kommer til gode 

for barn med funksjonsnedsettelser. 
 

_____ 

  
 

Ungdomsrådets behandling 02.11.2021: 
Ungdomsrådet mener aktivitetskort er et godt tiltak, men forstår samtidig at 
kommunen er i en krevende økonomisk situasjon. De støtter derfor rådmannens 

innstilling.  
 

De vil allikevel understreke at dette må sees i sammenheng med det øvrige 
tilbudet i kommunen og det kommende forslaget til handlingsprogram. Mange av 
tilbudene som blir nevnt i saken gjennomføres av ungdomshusene i Ås. Det er 

derfor av avgjørende betydning at ressursene til ungdomshusene ikke blir 
redusert. 

 
 

Votering: 
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Ungdomsrådets uttalelse ble enstemmig vedtatt. 
 

Ungdomsrådets vedtak 02.11.2021: 
Ungdomsrådet mener aktivitetskort er et godt tiltak, men forstår samtidig at 
kommunen er i en krevende økonomisk situasjon. De støtter derfor rådmannens 

innstilling.  
 

De vil allikevel understreke at dette må sees i sammenheng med det øvrige 
tilbudet i kommunen og det kommende forslaget til handlingsprogram. Mange av 
tilbudene som blir nevnt i saken gjennomføres av ungdomshusene i Ås. Det er 

derfor av avgjørende betydning at ressursene til ungdomshusene ikke blir 
redusert. 

 
_____ 

 
 
 
 

 
Saksfremlegg 

 
Kommunedirektørens innstilling: 
På bakgrunn av kommunes krevende økonomiske situasjon anbefales det ikke at 

man igangsetter en ordning med Aktivitetskort. 
 

 
 
Ås, 25.10.2021 

 
 

Tom-Arne Tørfoss Per Korsvik 
Kommunedirektør Kommunalsjef 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelser 

Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for Helse og sosial 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
I K.sak 125/30 punkt 16 i verbalvedtakene bes rådmannen om å utarbeide en 
sak i løpet av første halvår 2021 om etablering av en ordning med aktivitetskort 

med sikte på at barn i lavinntektsfamilier kan delta gratis på kulturtilbud i 
kommunen, herunder kino, teater og svømmehall. Aktivitetskortet vurderes 

utformet liknende "Kragerøkortet", altså at kortet også selges som klippekort 
med rabatt til alle innbyggere for å eliminere stigmatisering og oppfordre til mer 
bruk av kommunens kulturtilbud. Aktivitetskort blir nasjonalt omtalt som 

fritidskort. 
 

Deltakelse i fritidsaktiviteter er en viktig kilde for tilhørighet og mestring. 
Forskning viser at det er sammenheng mellom lav deltagelse og lav 

sosioøkonomisk status i familien. Tall fra Ungdata og Folkehelseprofilen viser at 
andelen lavinntektsfamilier i Ås er svakt økende. Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet (Bufdir) har gitt 12 kommuner økonomiske midler til å teste 

ut om fritidskort øker deltagelse av barn fra lavinntektsfamilier i fritidsaktiviteter.  
Erfaringer fra dette prosjektet viser så langt at aktivitetskort kan bidra til å øke 

barns deltagelse og at kommunene må påberegne økte kostnader og ressursbruk 
for å drifte systemet. 
 

Ås kommune er søknadsberettiget til mange midler og har gjennom dette fått 
tilslag på flere søknader som handler om å gi ferietilbud til barn og unge, gratis 

kino og sterkt subsidierte aktivitetsturer.  
 
På bakgrunn av kommunes krevende økonomiske situasjon anbefales det ikke at 

man igangsetter aktivitetskort som deltagerkommunene i Bufdirs prosjekt.  
 

Fakta i saken: 
Bakgrunn for forsøket med Fritidskort stammer fra Fritidserklæringen, som ble 
signert av regjeringen, KS og en rekke frivillige organisasjoner i 2016. 

Fritidserklæringen har som mål at alle barn og unge, uavhengig av foreldrenes 
sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én 

organisert fritidsaktivitet sammen med andre barn. Barn og ungdom skal 
dessuten involveres og ha innflytelse over sin lek og fritidsaktivitetene de skal 
delta i. Erklæringen bygger på FNs konvensjon om barns rettigheter, spesielt 

artikkel 31 om alle barns rett til å delta i lek og fritidsaktiviteter. 
 

Deltakelsen i fritidsaktiviteter er en viktig kilde til fellesskap, tilhørighet, mestring 
og læring. 
Forskning viser en tydelig sammenheng mellom lav deltakelse og lav 

sosioøkonomisk status i familien (Bakken 2019b, Bakken mfl. 2014). 
Sosioøkonomiske forskjeller i deltakelse kan ha flere forklaringer, familieøkonomi 

ser ut til å være én viktig grunn (Hyggen mfl. 2019). Det har de senere årene 
vært en økning i antall barn som vokser opp i vedvarende lavinntekt (Epland & 
Normann, 2020), dette gjelder også for Ås kommune.   

 
Nasjonale erfaringer ved å tilby fritidskort 

På oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har Institutt for 
samfunnsforskning i 2021 levert en delrapport om de erfaringer som gjort med 

innføring av fritidskort i 12 kommuner: 
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https://www.bufdir.no/globalassets/global/nbbf/inkludering/folgeforskning_og_e
valuering_av_forsok_med_fritidskortordninger_erfaringer_fra_forsokskommunen

es_innforing_av_fritidskortet.pdf 
 
Hovedkonklusjonene i rapporten er at fritidskort kan medvirke til at flere barn og 

unge deltar i fritidsaktiviteter, men at det utgjør en betydelig kostnad for 
kommunene. Kostnadssiden er både knyttet til de reelle utgiftene som ligger i å 

dekke barn og unges aktiviteter og til utvikling av egnede system og ressursbruk 
knyttet til dette. Kommunene som deltok i uttestingen har fått et tilskudd på kr 
800 – 1000 kr pr barn, samt 50 000 kr til administrasjon.  

 
Rapporten peker på fire punkter som fanger inn noen av suksessfaktorene og 

barrierene som vil kunne gjøre seg gjeldende i forsøket med 
fritidskortordningene:  

1) En tydelig avgrensning av målgruppen og en identifikasjon av hvilke barn som 
har størst behov. 
2) En administrasjon som innebærer fleksibilitet og lite byråkrati, og som ikke er 

for arbeidskrevende for de involverte partene. 
3) Lokal forankring, langsiktighet og bredde i utvalg av aktiviteter. 

4) Tiltak for å unngå stigmatisering og å skjerme sensitive opplysninger. 
Rapporten oppsummerer at de kommunene som så langt har deltatt i forsøkene 
om aktivitetskort har organisert den daglige driften av dette til enheter som har 

ansvar for kultur og idrett.  
 

Kommunene fordeler seg omtrent 50–50 mellom de som gjennomfører forsøket i 
en digital løsning, og de som har laget løsninger som kommunen selv 
administrerer. Evalueringen viser følgende utfordringer med å bruke digital 

løsning: 
 kostnader ved innkjøp av løsningen og administrasjonen som følger av å 

måtte gjøre dette i henhold til regelverket om offentlig anskaffelse.  
 mangelen på kompatibilitet og andre digitale løsninger den må 

kommunisere med, uansett om dette er kommunale systemer eller andre 

betalingsløsninger som er etablert i lag og foreninger 
 å få lagene til å registrere seg og aktivt bruke løsningen 

 å finne løsninger for dem som ikke kan bruke løsningen, for eksempel fordi 
de mangler BankID  

 

Det er flere aktører som tilbyr aktivitetskort/fritidskort. Ås kommune har 
innhentet tilbud fra to av hovedaktørene på feltet: Friskus AS og Join AS. Felles 

for begge aktørene er at kommunen må betale lisens for å få tilgang til en 
elektronisk plattform som vil organisere aktivitetskalender for Ås sine innbyggere 
og verktøy som frivillige lag og foreninger kan bruke for å nå ut med sitt tilbud. 

Startlisensen er fra kr 149 000 pr år og inkluderer et begrenset antall brukere, 
lag og foreninger. I tillegg kommer kommunes ressursbruk ved å behandle 

søknader, administrere en ny elektronisk plattform mm.  
 
 

Evalueringen viser følgende utfordringer der kommunen selv administrer 
systemer:  

 at de til dels er tidkrevende å forvalte og krever store ressurser i 
kommunen og i noen tilfeller også i noen grad av lagene 

https://www.bufdir.no/globalassets/global/nbbf/inkludering/folgeforskning_og_evaluering_av_forsok_med_fritidskortordninger_erfaringer_fra_forsokskommunenes_innforing_av_fritidskortet.pdf
https://www.bufdir.no/globalassets/global/nbbf/inkludering/folgeforskning_og_evaluering_av_forsok_med_fritidskortordninger_erfaringer_fra_forsokskommunenes_innforing_av_fritidskortet.pdf
https://www.bufdir.no/globalassets/global/nbbf/inkludering/folgeforskning_og_evaluering_av_forsok_med_fritidskortordninger_erfaringer_fra_forsokskommunenes_innforing_av_fritidskortet.pdf
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 den vanskelige avveiningen mellom treffsikkerhet og kontroll på den ene 
siden og brukervennlighet på den andre 

 at kommunen blir en tredjepart i samspillet mellom lag og bruker snarere 
enn bare en formidler av penger, noe som innebærer at en del foreldre 
ikke tar seg bryet med å be om pengene de skal ha, og kortet derfor i 

mindre grad blir brukt. 
 

Vurdering: 
Ungdataundersøkelsen viser at andelen barn og unge som lever i 
lavinntektsfamilier er økende. Dette er bekymringsfullt av flere grunner. I denne 

saken om aktivitetskort er denne bekymringen knyttet til forskning som viser at 
barn fra familier med lav inntekt i mindre grad deltar i fritidsaktiviteter.  

Evalueringer av Bufdir sin uttesting av Fritidskortet i 12 kommuner i Norge viser 
at et slikt tilbud kan føre til at flere barn og unge kommer seg i aktivitet. Ås 

kommune sin erfaring er at utfordringene rundt manglende deltagelse også kan 
handle om forelderens/foreldrenes manglende kapasitet til å klare å følge barn 
til/fra aktiviteter mm. Barns manglende deltagelse i fritidsaktiviteter er altså mer 

sammensatt enn kun økonomi. 
 

Det er mange måter å organisere fritidskort på. Om man velger en digital løsning 
eller om kommunen selv lager og administrer et system, så vil dette ha en 
betydelig kostnadsside. Det vises her til at elektroniske løsninger har en 

startlisens fra kr. 149 000. I tillegg kommer kostnadene knyttet til å finansiere 
aktivitetene, etablere og vedlikeholde kontakt med interesserte lag og 

organisasjoner, og saksbehandling av eventuelle søknader. 
 
Hvor vidt man skal tilby universelle løsninger til alle barn og unge eller mer 

målrettede tiltak bør drøftes. En fordel med mer målrettede tiltak mot 
lavinntektsfamilier er at det vil kreve mindre ressurser, for eksempel ved å ta 

utgangspunkt i de familiene NAV er i kontrakt med. På den andre side kan dette 
føre til at man ikke får gitt et tilbud til familier som er tilstrekkelig økonomisk 
selvhjulpen til ikke å ha behov for tjenester fra NAV, men som fortsatt er sterkt 

marginalisert. Et annet moment med mer målrettede tiltak er at risikoen for 
stigmatisering er større og det kan være mer krevende å ivareta personvernet. 

Ved å søke på nasjonale tilskuddsordninger har Ås kommune over flere år nå 
kunnet tilby alle barn og unge rimelige aktiviteter i ferier, gratis kino og 
subsidierte turer, dette er universelle tilbud som tilbys alle og hvor det allerede 

er et samarbeid internt i kommunen og med lag og foreninger om å fullfinansiere 
plasser til barn som kommer fra familier som strever økonomisk.  

 
En variant er at kommunen betaler støtte direkte til lag og foreninger, uten at 
barna/familiene er involvert. Denne måten medfører en risiko for at kommunen 

kun vil nå de barn og unge som allerede er i gang med en fritidsaktivitet. Videre 
kan familiene selv få tildelt penger etter søknad. En annen løsning er at 

kommunen i samarbeid med frivillige lag og næringsliv legge ut informasjon om 
aktiviteter med mulighet for påmelding og betaling. 
 

Ås kommune har gjennom nasjonale tilskuddsordninger fått midler til å tilby 
blant annet aktiviteter i ferier og gratis kino. Dette er tilbud som allerede gis som 

universelle tilbud til alle barn og unge i Ås og som benyttes av mange. Videre er 
blant annet tilbudene fra Kulturskolen noe subsidiert, dette i henhold til politisk 
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vedtak. Ås kommune har dermed allerede flere gratistilbud og subsidierte tilbud 
som er tilgjengelig for alle barn og unge i Ås. 

 
Økonomiske konsekvenser: 
Å delta på fritidsaktiviteter koster. De aller fleste aktiviteter krever kontingent og 

nødvendig utstyr, dette har ofte en kostand på 4-5000 kroner pr år. Å gi barn og 
unge reell anledning til å velge den aktiviteten de selv ønsker å delta i, vil kreve 

en langt høyere sum enn hva de kommunene som har deltatt i Bufdir sin 
uttesting har fått i tilskuddsmidler. Om man ønsker universelle ordninger så vil 
dette omhandle nærmere 4000 barn. 

 
Dersom Ås kommune skal iverksette en aktivitetskortordning med det 

ambisjonsnivået beskrevet i bestillingen vil følgende utgifter måtte påberegnes: 
 IKT-løsning: kr. 200 000 pr år i lisenser/teknisk utvikling og vedlikehold 

 Årsverk: kr. 300 000 (drifte, samarbeide med lag og næringsliv, søknader) 
 Tilskudd til aktiviteter: kr 4000 x 4000 barn = 16 000 000 kr 

Totalt kr. 16 500 000 

 
Det er mange varianter av aktivitetskort som kan vurderes. For eksempel kan 

man velge å fokusere på de barna i lavinntektsfamilier som bor i kommunen, 
som tilsvarer ca 200 barn og unge. Man kan også vurdere å gi et tilskudd 
tilsvarene det tilskuddet som de kommunene som deltok i prosjektet har mottatt. 

Risikoen ved å snevre inn gruppa og sum er godt dokumentert tidligere i saken.  
 

Om man tar utgangspunkt i en smal ramme både målgruppe og sum kan 
følgende utgifter måtte påberegnes: 

 IKT-løsning: kr. 200 000 pr år i lisenser/teknisk utvikling og vedlikehold 

 Årsverk: kr. 300 000 (drifte, samarbeide med lag og næringsliv, søknader) 
 Tilskudd til aktiviteter: kr 800 x 250 barn = 200 000 

Totalt kr 700 000 
 
Miljømessige konsekvenser: 

Ikke relevant 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Ås kommune er i en krevende økonomisk situasjon, hvor det er lite handlingsrom 
til å øke omfanget på de tilbud kommunen har. En ordning om aktivitetskort er 

for kostnadskrevende til at det bør gjennomføres gitt nåværende økonomiske 
situasjon.  

 
Kan vedtaket påklages? 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
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K-96/21 
R-333 Detaljplan for Langbakken Nord (B1) - 
Sluttbehandling 
 
Saksbehandler:  Magnus Ohren Saksnr.:  19/03350-70 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 55/21 08.12.2021 

2 Kommunestyret 96/21 14.12.2021 

 

 

 

Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 08.12.2021: 
Publiseres på kommunens nettside så snart protokollen er godkjent. 
 

_____ 

 

 

 

Saksframlegg 
 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
I henhold til § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-333 Detaljplan for Langbakken 

Nord (B1), med kart datert 29.11.2021, planbestemmelser datert 29.11.2021 og 
planbeskrivelse datert 25.11.2021. 
 

Ås, 26.11.2021 
 

 
Tom-Arne Tørfoss Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør Kommunalsjef  

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

Kommunestyret 
 
Vedlegg: 

1. Oppsummering av merknader med kommentar, datert 25.11.2021 
2. Planbeskrivelse, revidert 25.11.2021 

3. Plankart, datert 29.11.2021 
4. Planbestemmelser, datert 29.11.2021 
5. Illustrasjonsplan, datert 10.07.2020 

6. Illustrasjonsmateriale, datert 20.01.2021 
7. Redegjørelse for uteoppholdsareal, datert 08.01.2021 

8. Vurdering av områdestablitet, datert 06.05.2020 
9. Grunnundersøkelser, datert 05.05.2020 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-teknikk-og-plan-08-12-2021.515115.MD1I815774o2e67.pts.html
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10. Miljøteknisk grunnundersøkelse, datert 08.05.2020 
11. Risiko og sårbarhetsanalyse, datert 05.06.2020 

12. Trafikkanalyse, datert 15.06.2020 
13. Miljøoppfølgingsplan, datert 06.07.2020 
14. Fagrapport for naturmangfold, datert 10.06.20 

15. Saksutskrift HTP-sak 52-20, 07.10.2020 
16. Saksutskrift HTP-sak 11-21, 03.03.2021 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
1. Høringsuttalelser 

2. Merknad om plassering av renovasjonsløsninger, ettersendt - Follo Ren IKS 
3. Støyutredning, datert 24.05.2020 

4. VAO-Rammeplan, datert 06.07.2020 
5. Energirapport, datert 24.06.2020 

6. Vurdering av muligheter for klimagassreduksjon, datert 01.07.2020 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Egen liste  
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Saksutredning: 
 

Sammendrag:  
Forslag om detaljplan for Langbakken Nord er en detaljplan som følger opp 
områdeplan for Ås sentralområde, vedtatt 24.11.2021. Planforslaget er 

behandlet i HTP 07.10.2020 og 03.03.2021 og ble sendt til offentlig ettersyn i 
perioden 21.04.2021-25.06.2021. 

 
Planforslaget omfatter hele byggeområdet B1 i områdeplanen, som er det 
nordligste byggeområdet i planen og grenser til Grønnslett boligområde i nord, 

og Langbakken, Ås ungdomsskole og Ås stadion i øst.  
 

Området er et av de mest omfattende byggeområdene avsatt i områdeplanen, og 
utgjør et areal på 41.000 m². Byggeområdet er avsatt til boligbebyggelse. 

Høyeste arealutnyttelse i byggeområdet er fastsatt i områdeplanen med et 
maksimalt bruksareal som kan utgjøre 130 % av byggeområdets utstrekning. 
Dette er vurdert å kunne romme om lag 330 boliger, når området er helt 

utbygget. 
 

Forslagsstiller for planforslaget er grunneierne i området, som sammen har 
fremmet et felles forslag for utforming av området. De har engasjert Petter 
Bogen Arkitekter AS til å utarbeide planforslaget. Rambøll har bistått med 

tekniske utredninger. 
 

Fakta i saken:  
Beskrivelse av planområdet  
Planområdet utgjør et areal på ca. 41.000 m² vest for Langbakken og Ås 

ungdomsskole, syd for boligområdet Grønnslett og nord for Ås sentrum. 
Planområdet avgrenses av Grønnslett boligområde i nord, veien Langbakken i 

øst, og grenser til områdeplanens byggeområder B2 og B3 i vest og syd.  
 
Planområdet ligger om lag 750 meter fra Ås stasjon. Området er innenfor Rustad 

skolekrets, og Rustad skole ligger ca. 1 km fra området. Ås ungdomsskole og Ås 
stadion grenser til planområdet på østre side av Langbakken.  

 
Området er i dag bebygd med næringsbebyggelse i form av lagervirksomhet og 
annen plasskrevende service- og tjenestevirksomhet, deriblant et tidligere 

vaskeri nord i området. Øst i planområdet langs Langbakken er det etablert 7 
frittliggende eneboliger. Nord for planområdet ligger boligområdet Grønnslett. 

Området er et veletablert boligområde, som er vurdert å ha kulturhistorisk verdi i 
kulturhistorisk stedsanalyse for Ås sentralområde.  
 

Mellom Grønnslett og planområdet ligger tursti i sammenhengende grønnstruktur 
fra Ås ungdomsskole til Åsmåsan som krysser over Østfoldbanen med gangbru.  

 
Syd for planområdet er det etablert næringsbebyggelse, i et område avsatt i 
områdeplanen for Ås sentralområde som nytt boligområde med arealutnyttelse 

på 150 %-BRA i 3 til 5 etasjer. Vest for planområdet ligger et boligområde avsatt 
som B2 i områdeplanen, med en arealutnyttelse på 130 %-BRA i 3-4 etasjer.  

 
Nære friluftsområder er Askjumskogen i nord og Åsmåsan i vest.  
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Dagens planstatus  
Planområdet utgjør byggeområdet B1, samt grønnstruktur G1 i områdeplan for 

Ås sentralområde hvor området er avsatt til boligbebyggelse og grønnstruktur. I 
tillegg omfatter planområdet areal avsatt til vei og sykkelvei, som er ny internvei 
inn til området til erstatning for dagens Myrveien. Videre er det avsatt 

langsgående grønnstruktur langs veistrekningen.  
 

Arealutnyttelse for byggeområdet er i områdeplanen fastsatt ved at samlet 
bruttoareal i området maksimalt skal utgjøre 130 % av byggeområdets 
utstrekning, med fastsatte høyder mellom 3 og 4 etasjer for ny bebyggelse i 

området.  
 

Eiendomsforhold  
Planområdet omfatter 19 eiendommer, som alle er i privat eie. Ås kommune eier 

og drifter eiendom i dagens Myrveien, samt grønnstruktur mellom 
næringseiendommene og Grønnslett boligområde.  
 

Forhold til overordnede planer og retningslinjer  
Området omfattes av områdeplan for Ås sentralområde, vedtatt 24.11.2021, og 

er avsatt til boligbebyggelse. Det er ikke fastsatt bebyggelsestyper for området, 
som skal vurderes ved oppfølgende detaljplaner. 
 

Vedlagt planbeskrivelse redegjør for planforslagets forhold til overordnede planer 
og retningslinjer i kapittel 2. 

 
Forhold til kvalitetsprogram for Ås sentralområde 
Planforslagets redegjørelse for tilpasninger etter kvalitetsprogram for Ås 

sentralområde er redegjort for i vedlagte planbeskrivelse kapittel 5 og 2.5, og ble 
vurdert av kommunedirektøren i behandling av planforslaget 03.03.2021, HTP-

sak 11/21. 
 
Beskrivelse av planforslaget:  

Planområdet foreslås regulert til boligformål i form av frittstående 
blokkbebyggelse fordelt over fire byggeområder. I de fire byggeområdene skal 

det etableres felles lekeareal knyttet til uteoppholdsarealet. Videre er det 
kartfestet en større områdelekeplass sentralt i planområdet, som skal være til 
allmenn bruk.  

 
Langsgående grønnstruktur er innarbeidet langs reguleringsplanens vestre 

avgrensning, med ny trasé for Myrveien som er foreslått flyttet mot vest, i tråd 
med områdeplan for Ås sentralområde.  
 

Vedlagt planbeskrivelse redegjør for planforslaget i sin helhet, og er vedlagt som 
vedlegg 2. Videre vises til en omfattende beskrivelse av planforslaget i HTP-sak 

52/20, til behandling 07.10.2020. 
 
Planprosess:  

Varsel om oppstart 
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Østlandets Blad og på Ås kommunes 

hjemmesider. Brev til naboer, organisasjoner og myndigheter med varsel om 
oppstart for planarbeidet ble sendt 25.03.2020. Ved varsel om igangsetting av 
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planarbeidet ble det mottatt 9 høringsuttalelser. Forslagstiller har kommentert 
merknadene i planbeskrivelsens kapittel 7.  

 
Behandling første gang  
Et forslag til reguleringsplan ble lagt frem til behandling første gang i møte 

07.10.2020. Hovedutvalget fattet vedtak om at planforslaget ikke fremmes, med 
en utfyllende begrunnelse deriblant 18 ønskede endringer.  

 
Endringene omfattet blant annet reduserte byggehøyder, justert 
bebyggelsesstruktur, variasjon i leilighetstørrelser og innføring av hensynssoner 

for bevaring av kulturminner. Saksutskrift for behandlingen er vedlagt saken, 
vedlegg 15. 

 
Planforslaget ble revidert i etterkant av vedtaket, og fremlagt for ny behandling i 

møte 03.03.2021, HTP-sak 11/21. Vedtak i saken, med kommunedirektørens 
kommentar til vedtatte endringspunkter, følger nedenfor: 
 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 
plan å legge ut til offentlig ettersyn forslag til detaljregulering R-333 for 

Langbakken nord (B1), som vist på kart datert 09.02.2021, bestemmelser datert 
08.02.2021 og planbeskrivelse datert 05.02.2021, med følgende endringer: 
 

1. Tillegg til bestemmelse 3.2 om estetikk og materialkrav:  
Det skal i hovedsak tas i bruk tremateriale til fasadebekledning for ny bebyggelse 

i området.  
 
Kommentar: Tillegget er innarbeidet i bestemmelsen. 

 
2. Endring av bestemmelse 3.1 om bebyggelsens utforming: Type B kan utgjøre 

maks 80 % av det samlede antallet boligenheter i planområdet.  
 
Kommentar: Endringen er innarbeidet i bestemmelse 3.1, med justert ordlyd slik 

at omfanget boligbygg fremfor boligenheter fastsettes. Forslaget innebærer at 
maksimum 60 % av det samlede antallet boligbygg kan utformes som Type B. 

 
3. Tillegg til bestemmelse 3.2 om felleslokaler:  
Det skal avsettes areal til felleslokaler, som forsamlingslokale eller tilsvarende, 

tilknyttet felles uteoppholdsareal i planområdet, som ved takterrasser eller ved 
felles gårdstun for minst halvparten av bebyggelsen i planområdet.  

 
Kommentar: Tillegget er innarbeidet i bestemmelse 3.2. 
 

4. Ny bestemmelse 2.9 om fossilfri byggeplass:  
Bygge- og anleggsplassen skal være fossilfri. Alle maskinene på bygge- og 

anleggsplassen, herunder aggregater og kompressorer, skal bruke elektrisitet, 
bærekraftig biodrivstoff eller andre klimanøytrale og bærekraftige energikilder. 
Kjøretøy som benyttes til transport av anleggsmaskiner, bygningsmaterialer, 

løsmasser og lignende, til og fra bygge- og anleggsplassen er unntatt fra kravet 
om å bruke fossilfritt drivstoff. Unntaket gjelder ikke for frakt internt på bygge- 

og anleggsplassen.  
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Kommentar: Forslag om krav til fossilfri bygge- og anleggsplass er vurdert 
gjennom en lovlighetskontroll hos Statsforvalteren. Konklusjonen er at foreslått 

bestemmelse ikke har lovhjemmel, og er ikke videreført i planforslaget. 
 
5. Det skal kartfestes en allment tilgjengelig gangvei gjennom området i 

østvestgående retning, fra områdelekeplass f_BLK5 i vest til Langbakken i øst 
med eget arealformål.  

 
Kommentar: Tverrgående gangvei er kartfestet i plankartet som 
bestemmelsesområde #3, med egne bestemmelser om utforming.  

 
6. Parkering:  

a. Det skal maksimalt legges opp til følgende antall parkeringsplasser for biler: 
(oppført i egen tabell, ikke gjengitt) 

b. Det kan i tillegg legges opp til 27 p-plasser for bildelingsordning.  
 
Kommentar: Foreslått antall parkeringsplasser i henhold til vedtaket er 

innarbeidet i bestemmelsene punkt 2.3. 
 

7. Det anmodes om at det blir etablert fibernettverk til samtlige husstander og 
bygninger for distribusjon av TV og internett, og som overdras til sameiet ved 
overtagelse. 

  
Kommentar: Krav om etablering av fibernettverk er ikke foreslått innført i 

bestemmelsene. Anmodningen er tatt til orientering av forslagsstiller.  
 
8. Under pkt. 3.3 erstattes følgende: "Kravene til sol på uteareal gjelder også for 

arealer for felles lek og nærlek." med: "Hvert enkelt felles og private areal som 
inngår i beregning av krav til lek, aktivitet og uteopphold skal ha sol ved vår og 

høstjevndøgn kl. 15:00 på minst halvparten av arealet." 
 
Kommentar: Endringen er innarbeidet i bestemmelsene.  

 
Offentlig ettersyn 

Planforslaget ble sendt til offentlig ettersyn i perioden 21.04.2021-25.06.2021. 
Kommunen mottok 9 merknader til forslaget. Merknadene er gjengitt og 
kommentert enkeltvis i eget vedlegg som følger saken, vedlegg 1. Endringer av 

planforslaget for å imøtekomme merknader er redegjort for nedenfor. 
 

Tilpasning til Grønnslett 
Grønnslett borettslag m.fl. gir utrykk for bekymring for at ny bebyggelse 
tilgrensende området er foreslått for tett på og i for høye byggehøyder. Videre er 

det pekt på at illustrerte turstier er foreslått tett på etablert bebyggelse, og at 
det ikke ønskes etablert balkonger eller takterrasser med utsyn til 

nabobebyggelsen. 
 
Forslaget imøtekommer delvis mottatte merknader. Bebyggelsen nordvest i felt 

B1 er foreslått trukket tilbake til nå 24 meter fra nærmeste etablerte nabobygg 
sydvest ved Grønnslett. Videre er foreslått bebyggelse nordvest i felt B1 senket 

med 1 meter, til kote 111. Forholdet er redegjort for i planbeskrivelsens kapittel 
7.6.  
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Illustrert tursti er justert i illustrasjonsplan vist i planbeskrivelsens side 77, for å 
imøtekomme bekymring om nye turstier for tett på etablert bebyggelse. 

Kommunedirektøren vil likevel påpeke at illustrasjonsplanen ikke fastsetter 
nøyaktig trasé for fremtidige turstier i området, som skal fremkomme av 
innsendt utomhusplan iht. reguleringsbestemmelsene punkt 3.3 og vurderes 

endelig ved behandling av rammesøknad. 
 

Det er også innført bestemmelse om balkonger og takterrasser ikke tillates 
etablert mot nord i ny bebyggelse i feltene tilgrensende Grønnslett.  
 

Sikring av vegetasjonsbelte i anleggsperioden 
Det er påpekt ønske om sikring av vegetasjonsbeltet mellom Grønnslett og nye 

byggeområder i anleggsperioden. Revidert planforslag har presisert forholdet i 
bestemmelse 6.3 som fastsetter krav om miljøoppfølgingsplan i anleggsperioden. 

 
Grunnforhold 
Det er i merknad gitt utrykk for bekymring for grunnforhold i området, med 

ønske om at forholdet blir grundig redegjort for.  
 

Både vurdering av områdestabilitet og innledende grunnundersøkelser er 
gjennomført med forslaget. Begge vurderingene følger forslaget, som vedlegg 8 
og 9. Området er ikke vurdert som utsatt for større områdeskred, og nærmere 

vurdering av lokalstabilitet skal gjennomføres ved detaljprosjektering. 
 

Øvrige forhold 
Det er pekt på ønske om tilpasning av planforslaget på enkelte punkter, 
herunder justering av plassering av lekearealer, reviderte retningslinjer for støy, 

og etablering gjerde langs Østfoldbanen. Endringene er imøtekommet og 
innarbeidet i planforslaget. 

 
Planbeskrivelsen er revidert, og redegjørelse for endringer etter offentlig ettersyn 
er innarbeidet som eget punkt i planbeskrivelsens kapittel 7.7.  

 
Vurdering av planforslaget:  

I all hovedsak vurderes planforslaget å være i tråd med områdeplan for Ås 
sentralområde. Tema i kvalitetsprogrammet som følger områdeplanen er fulgt 
opp på en tilfredsstillende måte, med gjennomgang og vurdering av enkelttema i 

eget kapittel i planforslagets planbeskrivelse og fastsetting av konkrete tiltak for 
hvert tema. Det stilles videre krav om kvalitetsoppfølgingsplan som 

dokumentasjonskrav til videre detaljprosjektering og byggesaksbehandling.  
 
Forslaget til reguleringsplan har et høyt detaljeringsnivå ved at plassering og 

orientering av enkeltbygg sikres med stramme byggegrenser og uterom er 
fastsatt med egne arealformål. Videre er det gitt tydelige bestemmelser om ulike 

bygningstypers utforming. Det innebærer at forslaget i stor grad kan forventes 
utformet som i illustrasjoner i planbeskrivelsen ved søknad om rammetillatelse 
og videre byggesaksbehandling. 

 
Vurdering av endringer i planforslaget etter offentlig ettersyn er redegjort for 

nedenfor. For en mer omfattende vurdering av planforslaget, herunder vurdering 
av planforslaget sett opp mot kvalitetsprogram for Ås sentralområde, vises til 
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vurdering av planforslaget forutfor offentlig ettersyn i HTP-sak 11/21, til 
behandling 03.03.2021 (vedlegg 16). 

 
Vurdering av endringer etter offentlig ettersyn 
Planforslaget er justert som følge av mottatte merknader ved offentlig ettersyn.  

 
Planforslagets forhold til tilgrensende bebyggelse i Grønnslett er tilpasset etter 

ettersynet. Foreslått bebyggelse nærmest Grønnslett er foreslått trukket tilbake 
til 24 meter fra nærmest tilgrensende etablerte bygg, og byggehøyder er 
redusert med 1 meter til kote 111. Borettslaget har i sin merknad gitt utrykk for 

ønske om å trekke bebyggelsen til kote 110. Forslagsstiller hevder samtidig at å 
trekke bygget til kote 110 gjør gjennomføring av bebyggelsen krevende med 

tanke på universell utforming og overvannshåndtering. Kommunedirektøren 
vurderer at senkning av bygget kombinert med foreslått tilbaketrekking av 

bebyggelsen er tilstrekkelig for å ivareta naboforholdet på en god måte. Utover 
plassering og byggehøyder, er det også innført bestemmelse om at balkonger og 
takterrasser ikke tillates etablert mot nord i feltene B1 og B2 for å imøtekomme 

merknadene.  
 

Kommunedirektøren vurderer at disse foreslåtte endringene i tilstrekkelig grad 
ivaretar merknader og sikrer bedre tilpasning til nabobebyggelsen.  
 

Sikring av vegetasjonsbeltet mellom Grønnslett og nye byggeområder vurderes å 
være tilstrekkelig ivaretatt gjennom krav til miljøoppfølgingsplan for 

anleggsperioden. 
 
Sikring av Østfoldbanen med nytt gjerde er sikret gjennom rekkefølgekrav som 

følger rekkefølgekravene fastsatt i områdeplan for Ås sentralområde, hvor 
tiltaket skal etableres sammen med opparbeidelse av grønnstruktur langs 

jernbanen. Tiltaket skal være sikret opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse 
for bebyggelse innenfor planområdet. Kommunedirektøren vurderer forholdet å 
være ivaretatt. 

 
Foreslåtte bestemmelser er gjennomgått av kommunedirektøren i etterkant av 

ettersynet. Der ordlyd i bestemmelsene er vurdert som upresise, er disse blitt 
rettet uten endring av hensikten bak bestemmelsene. Det er videre innført krav 
om etablering av grønne tak for samtlige takflater som ikke benyttes som 

takterrasser, slik at bestemmelser samsvarer med illustrasjonsprosjekt i 
planbeskrivelsen. Kravet er innført som funksjons- og kvalitetskrav i 

bestemmelsenes punkt 3.2. 
 
Øvrige merknader om plassering av lekearealer, oppdaterte retningslinjer for 

støy, mv. er vurdert å være imøtekommet i det reviderte planforslaget.  
 

Samlet sett vurderer kommunedirektøren at forslaget imøtekommer mottatte 
merknader ved offentlig ettersyn på en tilfredsstillende måte. 
 

Renovasjonsløsninger 
Follo Ren uttalte seg ikke til forslaget ved offentlig ettersyn. Det er holdt dialog 

med renovasjonsoperatøren i ettertid, som gir utrykk for at de er tilfredse med 
plassering og omfang av foreslåtte nedgravde renovasjonsløsninger langs fortau 

for nye Myrveien og Langbakken. Det er innarbeidet én endring etter offentlig 
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ettersyn som følge av dialogen, som omfatter etablering av gangforbindelser 
rundt og bak nedgravde avfallspunkter som kan tas i bruk av forbipasserende 

ved tømming. Dette er nedfelt i planforslagets bestemmelser, punkt 2.6. 
 
Områdelekeplass 

I områdeplan for Ås sentralområde er det fastsatt krav om opparbeidelse av 
områdelekeplass til allmenn bruk i byggeområdet, som skal ha tilknytning til 

grønnstruktur og med tydelig tilgjengelighet for besøkende. Foreslått 
områdelekeplass har en utstrekning på 2000 m², og skal utformes slik at den 
innbyr til aktivitet og bruk for et mangfold av brukergrupper. Plasseringen er lagt 

i nærhet til offentlig vei og grønnstruktur langs nye Myrveien. Tilgang er videre 
sikret fra Langbakken gjennom kartfestet tverrgående gangstiforbindelse, samt 

fra tilgrensende boligområder i foreslått reguleringsbestemmelse om 
lekeområdet. 

 
Kommunedirektøren har foreslått endring av avsatt arealformål for 
områdelekeplass sammenlignet med forslaget til offentlig ettersyn. Bakgrunnen 

er behov for at reguleringsplanen sikrer allmenn bruk av arealet. 
Kommunedirektøren vurderer at arealformålet «uteoppholdsareal, felles lek» ikke 

er tilstrekkelig for å sikre allmennhetens tilgang og bruk, og anbefaler derfor 
heller at hovedformålet Grønnstruktur tas i bruk. Formålet med arealet er videre 
presisert i planbestemmelsene. Endringen er innarbeidet i foreslått plankart og 

bestemmelser, hvor arealet er betegnet som o_G3. 
 

Opparbeidelse av områdelekeplassen er foreslått gjennomført trinnvis. Ettersom 
områdelekeplassen delvis er foreslått plassert ved dagens trasé for Myrveien, vil 
full opparbeidelse kun være gjennomførbart når byggeområde B4 blir realisert. 

Kommunedirektøren vurderer at behovet for områdelekeplass i full utstrekning 
først oppstår når alle byggeområder i Langbakken er etablert, og at forslått 

plassering og trinnvis gjennomføring som følge er kurant.   
 
Kommunedirektøren er videre tilfreds med at det knyttes rekkefølgekrav for 

opparbeidelse av områdelekeplassen til ulike delfelter i planforslaget, og at det 
legges opp til trinnvis etablering parallelt med utvikling av området, slik det er 

nedfelt i foreslåtte rekkefølgekrav, og vist i planbeskrivelsens kapittel 7.9. 
 
Fordeling av planskapt netto verdiøkning 

Forslagsstiller har bedt om at kommunen innfører bestemmelse om fordeling av 
planskapt netto verdiøkning som følge av reguleringsplan. Ved innføring av en 

slik bestemmelse, kan grunneiere innenfor planområdet fremme sak om 
fordeling av netto verdiøkning som følge av reguleringsplan for jordskifteretten, 
såkalt urbant jordskifte. 
 
Kommunedirektøren mener bruk av en slik bestemmelse kan være 

hensiktsmessig i et område med flere grunneiere og foreslåtte byggeområder på 
tvers av etablerte eiendomsgrenser, dersom det oppstår uenighet mellom 
grunneiere som kan vanskeliggjøre en helhetlig gjennomføring av planen. Forslag 

til reguleringsplan for Langbakken Nord foreslår byggeområder på tvers av 
eiendomsgrenser, og planområdet omfatter et mangfold av privat og offentlig 

eide eiendommer i ulik utstrekning. Kommunedirektøren vurderer derfor at det i 
dette tilfellet kan være nødvendig å vurdere fordeling av netto verdiøkning som 

følge av reguleringsplanen. 
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Kommunedirektøren er imidlertid bekymret for at avklaring av eventuelle 

uenigheter gjennom jordskifteretten vil være en prosess som utsetter 
gjennomføring av planen betydelig. På tross av dette, vil kommunedirektøren 
anbefale at en bestemmelse om fordeling av netto verdiøkning innføres på 

oppfordring fra grunneierne i området. 
 

Rekkefølgekrav 
Rekkefølgekrav i planforslaget er i tråd med områdeplanens fastsatte 
rekkefølgekrav for planområdet, herunder krav om utbedring av Langbakken 

med ny infrastruktur for gående og syklende, nye kryssløsninger langs fylkesvei 
152, områdelekeplasser, overordnet grønnstruktur og tiltak for overordnet vann- 

og avløpsnett samt tiltak for overordnet overvannshåndtering. Prosjektrettede 
rekkefølgekrav omfatter lekearealer innenfor planområdet, samt innslagspunkt 

for opparbeidelse av Myrveien o_SKV2 med tilhørende gang- og sykkelvei og 
grønnstruktur.  
 

Kommunedirektøren vurderer foreslåtte rekkefølgekrav for planområdet å være 
ivaretatt. 

 
Konklusjon med begrunnelse:  
Planforslaget revidert etter offentlig ettersyn er i all hovedsak vurdert å være i 

tråd med områdeplan for Ås sentralområde og tilhørende kvalitetsprogram. 
Kommunedirektøren vurderer samlet sett at revidert planforslag imøtekommer 

mottatte merknader på en tilfredsstillende måte.  
 
Tiltak vedtatt av hovedutvalg for teknikk og plan i møte 03.03.2021 er 

innarbeidet i forslaget, med enkelte justeringer for tverrgående gangforbindelse 
og presisert omfang av bygningstyper. Kommunedirektøren vurderer at 

tilpasningene i tilstrekkelig grad ivaretar hensikten bak de vedtatte endringene. 
 
Samlet sett vurderer kommunedirektøren det slik at det reviderte forslaget i stor 

grad imøtekommer mottatte merknader fra offentlig ettersyn, er i tråd med 
føringene i områdeplanen for Ås sentralområde, og vedtatte endringer ved 

førstegangsbehandling.  
 
Kommunedirektøren vil derfor anbefale at detaljplan for Langbakken B1, med 

plankart datert 29.11.2021, bestemmelser datert 29.11.2021 og planbeskrivelse 
datert 25.11.2021, vedtas.  

 
Alternativer:  
Planforslag for R-333 Langbakken Nord (B1) sendes tilbake til 

kommunedirektøren, som bes innarbeide følgende endringer: 
 

  
 
Kan vedtaket påklages?  

Ja  
 

Ikrafttredelse av vedtaket:  
Umiddelbart 
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K-97/21 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Offentlige anskaffelser 
 
Saksbehandler:   Saksnr.:  21/01707-18 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 97/21 14.12.2021 

 

 

Kontrollutvalgets innstilling 23.11.2021: 
1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser 

i Ås kommune, og ber kommunedirektør gjennomføre følgende: 
 

a) Innrette kommunens praksis slik at anskaffelser skjer på bakgrunn av 

konkurranser som er gjennomført i tråd med krav i regelverket. 
b) Innrette kommunens praksis slik at rammeavtaler benyttes. 

c) Innrette kommunens praksis slik at det oppbevares (arkiveres) 
tilstrekkelig dokumentasjon i forbindelse med anskaffelser 

d) Kartlegge og gjennomføre nødvendig kompetansehevning. 

e) Vurdere om den sentrale kapasiteten på innkjøpsområdet er tilstrekkelig. 
f) Tydeliggjøre innkjøpsteamets rolle og omfang av bistand. 

 
2. Kommunestyret ber kommunedirektør gi en skriftlig tilbakemelding om 

oppfølging av anbefalingene til kontrollutvalget innen 12 måneder. 

 
_____ 

  
Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Kontrollutvalget 
Kommunestyret 

 
Vedlegg: 
1. Saksutskrift -Forvaltningsrevisjonsrapport - Offentlige anskaffelser  

2. Forvaltningsrevisjonsrapport - Offentlige anskaffelser i Ås kommune 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kommunedirektøren 
Kontrollutvalget v/VIKUS 

 
Saksutredning: 

 
Kontrollutvalget behandlet saken 23.11.2021 og oversendte sin innstilling til 
kommunestyret 28.11.2021. Se vedlagt saksutskrift og 

forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser. 
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K-98/21 
Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport - Arbeidsmiljø 
for ansatte i grunnskolen 
 
Saksbehandler:   Saksnr.:  19/01758-22 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 98/21 14.12.2021 

 

 

Kontrollutvalgets innstilling 23.11.2021: 

1. Kommunestyret tar kommunedirektørens tilbakemelding om oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapporten Arbeidsmiljø for ansatte ved grunnskolen i Ås 

kommune, til orientering. 
2. Kommunestyret forutsetter at avviksregistrering og -håndtering i Ås-skolen 

blir en del av kommunedirektørens årlige rapportering om internkontroll.   

 
_____ 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Kontrollutvalget 
kommunestyret 
 

Vedlegg: 
1. Saksutskrift - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Arbeidsmiljø for 

ansatte i grunnskolen 
2. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Arbeidsmiljø for ansatte ved 
grunnskolen 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Kontrollutvalget v/VIKUS 
Kommunedirektøren 

 
 

Saksutredning: 

 
 

Kontrollutvalget behandlet saken 23.11.2021 og oversendte sin innstilling til 
kommunestyret 28.11.2021. Se vedlagt saksutskrift og tilbakemelding fra 
kommunedirektøren. 
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K-99/21 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 
Utleieboliger i Ås kommune 
 
Saksbehandler:   Saksnr.:  20/00262-19 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 99/21 14.12.2021 

 

 

Kontrollutvalgets innstilling 23.11.2021: 

1. Kommunestyret tar kommunedirektørens tilbakemelding om oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapporten om Utleieboliger i Ås kommune, til orientering. 

2. Kommunestyret forutsetter at kommunedirektør rapporterer om resultatet av 
tiltakene som har fremdriftsplan i 2022, enten som egen sak eller som del av 
tertialrapporteringen. 

 
_____ 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Kontrollutvalget 
Kommunestyret 
 

Vedlegg:  
1. Saksutskrift – Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Utleieboliger 

2. Forvaltningsrevisjons boliger – oppføling av anbefalinger 
 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kontrollutvalget v/Vikus 

Kommunedirektøren 
 

 
Saksutredning: 

 

Kontrollutvalget behandlet saken om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – 
Utleieboliger 23.11.2021. Se vedlagt sak fra kontrollutvalget og 

kommunedirektørens tilbakemelding. 
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K-100/21 
Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport - Psykososialt 
læringsmiljø 
 
Saksbehandler:   Saksnr.:  20/03148-18 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 100/21 14.12.2021 

 

 

Kontrollutvalgets innstilling 23.11.2021: 

1. Kommunestyret tar kommunedirektørens tilbakemelding om oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapporten Psykososialt skolemiljø i Ås kommune, til 

orientering. 
2. Kommunestyret forutsetter at kommunedirektør innarbeider status for det 

psykososiale skolemiljøet i den årlige tilstandsrapporten for grunnskolen for 

skoleåret. 
_____ 

 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Kontrollutvalget 
Kommunestyret 
 

Vedlegg:  
 

Vedlegg: 
1. Saksutskrift Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Psykososialt 
skolemiljø  

2. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport psykososialt læringsmiljø 
(kommunedirektørens tilbakemelding) 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kontrollutvalget v/VIKUS  

Kommunedirektøren 
 

 
Saksutredning: 

 

Kontrollutvalget behandlet saken 23.11.2021 og oversendte sin innstilling til 
kommunestyret 28.11.2021. Se vedlagt saksutskrift og kommunedirektørens 

tilbakemelding.  
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K-101/21 
Søknad om midlertidig fritak fra kommunale verv - Tor 
Malnes Grobstok (MDG) 
 
Saksbehandler:  Carina Engen Saksnr.:  21/03714-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 102/21 24.11.2021 

2 Kommunestyret 101/21 14.12.2021 

 

 

Formannskapets innstilling 24.11.2021, justert etter kommunestyrets 
vedtak i K-sak 87/21, 24.11.2021: 
1. Tor Malnes Grobstok (MDG) innvilges midlertidig fritak fra sitt verv som 

medlem av hovedutvalg for næring og miljø fra og med 01.01.2022 til og med 
01.06.2022.  

2. Som midlertidig medlem av hovedutvalg for næring og miljø i perioden 
01.01.2022-01.06.2022 velges Ylva Ullahammer Bordsenius (MDG).  

3. Som midlertidig varamedlem i perioden 01.01.2022-01.06.2022 på plass nr. 9 

etter opprykk velges:………….. 
 

_____ 

 
Oversikt over HNM etter kommunestyrets vedtak 24.11.2021 

 

Medlemmer  Varamedlemmer  

1. Emilie Efe Åm Ap 
1. Ylva Ullahammer 

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. Kristine Lien Skog  SV 5. Anneli Dankertsen Ap 
6. Olav Fjeld Kraugerud  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 
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Saksframlegg 
 

 

Ordførers innstilling: 

1. Tor Malnes Grobstok (MDG) innvilges midlertidig fritak fra sitt verv som 
medlem av hovedutvalg for næring og miljø fra og med 01.01.2022 til og 
med 01.06.2022.  

2. Som midlertidig medlem av hovedutvalg for næring og miljø i perioden 
01.01.2022-01.06.2022 velges Selma Sollihagen (MDG).  

3. Som midlertidig varamedlem i perioden 01.01.2022-01.06.2022 på plass 
nr. 9 etter opprykk velges:…………………………. 

 

 
Ås, 16.11.2021 

 
Ola Nordal 
ordfører  

  
Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Formannskap 
Kommunestyret 

 
Vedlegg:  

1. Søknad om midlertidig fritak 01.01.22-01.06.22 (Tor Malnes Grobstok) 
2. Oversikt over aktuelle utvalg – Tor Malnes Grobstok (MDG) 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Tor Malnes Grobstok (MDG) 

Selma Sollihagen (MDG) 
Valgt person 
Politisk sekretariat 

HNM 
 

 
Saksutredning: 

 

Sammendrag: 
Tor Malnes Grobstok (MDG) har søkt permisjon fra sitt politiske verv i 

hovedutvalg for næring og miljø. Ordfører anbefaler at søknaden innvilges og at 
det velges midlertidig medlem og midlertidig varamedlem til hovedutvalg for 
næring og miljø.  

 
Fakta i saken: 

Tor Malnes Grobstok (MDG) søker midlertidig fritak fra sitt verv som medlem av 
hovedutvalg for næring og miljø fra 01.01.2022 – 01.06.2022. Grobstok oppgir 
at han skal skrive masteroppgave i Vesterålen i Nordland fra januar 2022 og at 

den betydelige økte arbeidsmengden dette vil medføre gjør det ekstra byrdefullt 
å oppfylle de politiske pliktene i vervet.  
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Regler om midlertidig fritak 
Kommunestyret kan etter søknad innvilge fritak fra verv midlertidig eller for 

resten av valgperioden hvis den folkevalgte ikke kan ivareta vervet sitt uten at 
det fører til vesentlig ulempe. Når søknaden vurderes skal det legges vekt på om 
grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte 

samtykket til å stille til valg.1  
 

I lovkommentar til kommuneloven 01.09.2019 av Overå og Bernt nevnes at 
fritaksgrunn i første rekke kan være at søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller 
andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de pliktene vervet 

medfører. Ved avgjørelsen må det tas hensyn til både søkerens og kommunens 
situasjon. 

 
Valg av settemedlem – hovedutvalg for næring og miljø 

Hvis det innvilges fritak til andre organer enn kommunestyret i minst tre 
måneder kan kommunestyret velge et midlertidig medlem (settemedlem) for den 
perioden det gjelder. Ved valg av settemedlem skal rekkefølgen på listen for 

varamedlemmer følges.2 
 

Suppleringsvalg av midlertidig varamedlem - hovedutvalg for næring og miljø 
Kommunestyret kan foreta suppleringsvalg av midlertidig varamedlem fra den 
gruppen som har for lavt antall varamedlemmer etter opprykk.3 Kravet om 40% 

kjønnsbalanse gjelder også for varamedlemmer. 
 

Vurdering: 
Etter ordførers vurdering oppfyller søknaden om midlertidig fritak 
kommunelovens krav. Grunnlaget for søknaden var ikke kjent på tidspunktet da 

Grobstok samtykket i å bli valgt. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Søknad om midlertidig fritak innvilges. Det velges settemedlem til hovedutvalg 
for næring og miljø og vararekken suppleres midlertidig. 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

1 Kommuneloven § 7-9 Uttreden og fritak.  

2 Kommuneloven § 7-10 annet ledd  

3 Kommuneloven § 7-10 sjette ledd og sjuende ledd.   

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83/KAPITTEL_2-3#§7-10
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83/KAPITTEL_2-3#§7-10
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83/KAPITTEL_2-3#§7-10
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K-102/21 
Søknad om fritak fra kommunale verv - Trine Hvoslef-
Eide (V) 
 
Saksbehandler:  Carina Engen Saksnr.:  21/03694-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 101/21 24.11.2021 

2 Kommunestyret 102/21 14.12.2021 

 

 

Formannskapets innstilling 24.11.2021: 
Trine Hvoslef-Eide (V) innvilges fritak fra sine kommunale verv i kommunestyret 

og hovedutvalg for teknikk og plan. 
 

Som nytt utvalgsmedlem i hovedutvalg for teknikk og plan på plass nr. 6 velges: 
Jorunn Nakken (V). 
 

Konsekvenser for kommunestyret 
Det foretas nytt valgoppgjør for Venstres liste i kommunestyret slik: 

Martin Dønhaug (V) blir nytt varamedlem på plass nr. 5 etter opprykk.  
 

_____ 
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Saksframlegg 
 

 

Ordførers innstilling: 

Trine Hvoslef-Eide (V) innvilges fritak fra sine kommunale verv i kommunestyret 
og hovedutvalg for teknikk og plan. 

 
Som nytt utvalgsmedlem i hovedutvalg for teknikk og plan på plass nr. 6 velges: 
………………………………… 

 
Konsekvenser for kommunestyret 

Det foretas nytt valgoppgjør for Venstres liste i kommunestyret slik: 
Martin Dønhaug (V) blir nytt varamedlem på plass nr. 5 etter opprykk.  

 
Ås, 15.11.2021 
 

Ola Nordal 
ordfører 

  
 
Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 

 
Vedlegg: 

Oversikt over aktuelle utvalg - Trine Hvoslef-Eide (V) 
Valgprotokoll 2019 - utdrag - Venstres valgliste 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Søknad om fritak datert 03.11.2021 – unntatt offentlighet, jf. Offentlighetsloven 

§ 13/forvaltningsloven § 13 første ledd 1). 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Trine Hvoslef-Eide 
Martin Dønhaug 

Valgt representant 
Politisk sekretariat  
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Trine Hvoslef-Eide (V) søker fritak fra sine kommunale verv fra årsskiftet 
2021/22 og ut valgperioden. Nyvalg bes foretatt. 

 
Fakta i saken: 

Trine Hvoslef-Eide (V) søker fritak fra sine kommunale verv som er: 
 Hovedutvalg for teknikk og plan – medlem på plass nr. 6 
 Kommunestyret – varamedlem på plass nr. 3 på Vs liste 

 
I fritakssøknad av 03.11.2021 redegjøres det for årsaken. 

 
Fritak 

Kommunestyret kan etter søknad innvilge fritak fra verv for resten av 
valgperioden hvis den folkevalgte ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til 
vesentlig ulempe. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget 

for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli 
valgt.1 

 
I lovkommentar til kommuneloven 01.09.2019 av Overå og Bernt nevnes at 
fritaksgrunn i første rekke kan være at søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller 

andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de pliktene vervet 
medfører. Ved avgjørelsen må det tas hensyn til både søkerens og kommunens 

situasjon. 
 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

Når et medlem trer endelig ut av et utvalg, skal det velges et nytt medlem fra 
samme gruppe som den som trådte ut. Hvert kjønn må være representert med 

minst 40% av medlemmene i organet.2 Gruppen selv foreslår hvem som skal 
velges og informerer deretter kommunestyret, som velger den foreslåtte 
kandidaten hvis de lovbestemte vilkårene er oppfylt.3 

 

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

aktuelle personen som skal innhente samtykket. Dette må foreligge når 
kandidaten skal velges.4 
 

Kommunestyret 
Nytt valgoppgjør til kommunestyret foretas når en vararepresentantplass blir 

ledig, dersom ordfører finner det nødvendig.5 Representantene på plass nr. 9, 10 
og 11 er registrert som utflyttet fra Ås kommune og er derfor ikke lenger 
valgbare.6 Martin Dønhaug (V) rykker opp som nytt varamedlem på plass nr. 5 

etter opprykk og nytt valgoppgjør.  
 

1Kommuneloven § 7-9  
2Kommuneloven § 7-10, fjerde ledd 
3Kommuneloven § 7-10, sjuende ledd  
4Kommuneloven § 7-1, tredje ledd c   
5Valgloven § 14-2 (2)  
6Kommuneloven § 7-9, første ledd  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83/KAPITTEL_2-3#§7-9
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83/KAPITTEL_2-3#§7-10
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83/KAPITTEL_2-3#§7-10
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83/KAPITTEL_2-3#§7-10
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57/KAPITTEL_14#Â§14-2
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83/KAPITTEL_2-3#§7-10
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Vurdering: 

Etter ordførers vurdering oppfyller fritakssøknaden kommunelovens krav. 

Grunnlaget for søknaden var ikke kjent på det tidspunktet da Trine Hvoslef-Eide 
samtykket til å bli valgt. Ordfører finner det nødvendig å foreta nytt valgoppgjør 
av vararepresentant på Venstres liste i kommunestyret.  

 
Økonomiske konsekvenser: 

Ingen 
 

Alternativer: 
Søknad om fritak kan avslås. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Ordfører tilrår at søknad om fritak innvilges og at nyvalg foretas.  

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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K-103/21 
Nyvalg av hovedutvalg for helse og sosial (HHS) 
 
Saksbehandler:  Carina Engen Saksnr.:  21/03861-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 103/21 14.12.2021 

 

 

Ordførers innstilling: 
1. Hovedutvalg for helse og sosial velges på nytt med følgende sammensetning: 
 

Medlemmer  Varamedlemmer  

1. Anne Odenmarck Ap 1. Kari Kolstad  Sp 
2. Wenche Jahrmann (K-60/21) Ap 2. Stein Barli (K-60/21) Ap 
3. Annett Hegén Michelsen Sp 3. Kristine Victoria Magnus SV 

4.  MDG 4. Steinar Antonsen MDG 
5. Knut Merox Iversen SV 5. Hilde Johansen Khayre Ap 

6. Åsgeir Rossebø Almås KrF 6. Frank-Robin Gullesen SV 
7. Marcus Oterholm SV 7. Mirza Andelic Ap 
  8. Tone Grindal KrF 

  9. Kristin Ohnstad Ap 

8. Rubina M. Rikheim H 1. Marianne Frid Nordby H 

9. Stein Ekhaugen H 2. Anne Whyte (F-96/21) FrP 
  3. Håkon Ystehede H 

  4. Brit Semner H 

 

2. Som leder velges Anne Odenmarck.  
3. Som nestleder velges Annett Hegén Michelsen.  
 

 
Ås, 01.12.2021 

 
Ola Nordal 

ordfører 
  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Kommunestyret 

 
Vedlegg: 

Oversikt over aktuelle utvalg før vedtak 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Hovedutvalg for helse og sosial 
Ulrika Jansson 

Valgt person 
Politisk sekretariat  
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Ulrika Jansson (MDG) ønsker å fratre som medlem av HHS som følge av at hun 
er valgt som medlem av HOK. Nyvalg av utvalget gjennomføres.  

 
Fakta i saken: 

I kommunestyrets møte den 24.11.20211 ble hovedutvalg for helse og sosials 
medlem Ulrika Jansson (MDG) valgt som medlem av hovedutvalg for oppvekst og 
kultur. I den forbindelse ble det bedt om sak om nyvalg av HHS der Jansson 

utgår og nytt medlem velges inn fra MDG.  
 

Kommunestyret oppretter hovedutvalgene og velger ledere, nestledere og øvrige 
medlemmer til utvalgene.2 Samtidig kan kommunestyret selv når som helst 

omorganisere eller nedlegge utvalg. Det kan ikke flyttes medlemmer uten at 
utvalgene nedlegges og velges på nytt.  
 

De vanlige reglene om valg til kommunale organer gjelder.3 
 

Vurdering og konklusjon: 
Ordfører anbefaler at det gjennomføres nyvalg av HHS.  
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen 

 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 

 
Alternativer: 

1. Nyvalg kan avslås. 
2. Det kan velges andre medlemmer og ledere enn det som er foreslått i 

innstillingen.  

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
 

 
 
1 K-sak 87/21  
2 Kommuneloven § 5-7  
3 Kommuneloven § 7-4 til 7-8  
 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-24-11-2021.515115.MD1I817256o15a5.pts.html
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