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offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter ligger på 
www.as.kommune.no.  Publikum kan følge møtet direkte og i opptak på 

kommune-TV. 
 
Spørretime 

Innbyggerne kan stille spørsmål til ordfører, som besvarer disse i starten av 
møtet. Ordfører må motta spørsmålene senest fredag 18. mars 2022. 

Spørsmålsstilleren må selv være til stede. Les mer om spørretimen og 
innsending av spørsmål på kommunens nettsider. 
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byggesaksbehandling 
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Ås, 17.03.2022 
 

 

Ola Nordal 
ordfører 

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

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

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

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

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 
 

Referatsaker  

2/22 20/00685-17 Follo og Nordre Østfold tingrett - domstolstrukturen 
 

  

mailto:politisk.sekretariat@as.kommune.no
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Saker til behandling  

K-13/22 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Plan- og 
byggesaksbehandling 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  22/00495-4 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 13/22 23.03.2022 

 

 

Kontrollutvalgets innstilling 08.03.2022: 
1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Plan- og 

byggesaksbehandling i Ås kommune, og ber kommunedirektør gjennomføre 
følgende anbefalinger: 

a) Dokumentere saksbehandlingstid 

b) Endre praksis for tilbakebetaling av gebyr ved oversittelse av frister 
c) Gjennomgå gebyrene for byggesak slik at de samsvarer med 

kommunens kostnader for behandling av de enkelte saker 
d) Bruke sjekklister i alle saker og sørge for arkivering i arkivsystemet 
e) Dokumentere habilitetsvurderinger. 

 
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi en skriftlig tilbakemelding på 

oppfølging av revisjonens anbefalinger til kontrollutvalget innen 12 måneder. 
 

_____ 

  
Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Kontrollutvalget 
Kommunestyret 

 
 
Vedlegg: 

1. Saksutskrift KU sak 11-22 Forvaltningsrevisjonsrapport - Plan- og 
byggesaksbehandling  

2. Forvaltningsrevisjonsrapport - Plan- og byggesaksbehandling 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Virksomhetsleder samfunnsutvikling  
kontrollutvalget v/sekretariat. 

 
 

Saksutredning: 
 
Kontrollutvalgets sekretariat oversendte forvaltningsrevisjonsrapporten, samt 

kontrollutvalgets behandling og innstilling 11.03.2022. Se vedlegg.  
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K-14/22 
Kontrollutvalgets årsplan 2022 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  22/00469-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 5/22 09.02.2022 

2 Kommunestyret 14/22 23.03.2022 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets vedtatte årsplan for 2022 til orientering. 
 

_____ 
 

Tidligere behandlinger: 
 

Kommunestyrets behandling 09.02.2022: 
Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 
 

Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 09.02.2022: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
 

 
_____ 

 

 

Saksfremlegg 

 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets vedtatte årsplan for 2022 til orientering. 

 
Avgjørelsesmyndighet: 

kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Kontrollutvalget 
Kommunestyret 

 
Vedlegg: 
1. Saksutskrift Ås KU sak 59-21 Kontrollutvalgets årsplan 2022 

2. Kontrollutvalgets årsplan 2022 Ås 
3. Ås KU Oversikt over saker til behandling 2022 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kontrollutvalgets sekretariat, VIKUS 

 
 

Saksutredning: 
 
Kontrollutvalgets sekretariat oversendt 10.01.2022 sak fra kontrollutvalget til 

kommunestyret. Se vedlagt saksutskrift med vedlegg. 
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K-15/22 
Kontrollutvalgets årsrapport 2021 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  22/00506-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 4/22 09.02.2022 

2 Kommunestyret 15/22 23.03.2022 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2021, til orientering. 
 

_____ 
 

Tidligere behandlinger: 
 

 
Kommunestyrets behandling 09.02.2022: 
Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 

 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 09.02.2022: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 

 
_____ 

 
 

Saksfremlegg 

 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2021, til orientering. 

 
Avgjørelsesmyndighet: 

kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

kontrollutvalget 
kommunestyret 

 
Vedlegg: 

1. Saksutskrift Ås KU sak 2-22 - Kontrollutvalgets årsrapport 2021 
2. Kontrollutvalgets årsrapport 2021 Ås 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kontrollutvalgets sekretariat (VIKUS). 

 
 
 

Saksutredning: 
 

Kontrollutvalgets sekretariat sendte 31.01.2022 sak fra kontrollutvalget til 
kommunestyret. Se vedlagt saksutskrift med vedlegg. 
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K-16/22 
Søknad om midlertidig fritak fra kommunale verv - Dag 
H. Nestegard (SV) 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  21/03822-3 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 12/22 26.01.2022 

2 Kommunestyret 12/22 09.02.2022 

3 Kommunestyret 16/22 23.03.2022 

 

Formannskapets innstilling 26.01.2022: 
1. Dag H. Nestegard (SV) innvilges midlertidig fritak fra sine politiske verv i Ås 

kommune til og med 30.06.2022. Fritaket gjelder som medlem av 

kommunestyret, formannskapet, valgstyret, administrasjonsutvalget og 
vararepresentant til KS fylkesmøte. 

 
2. Formannskapet og valgstyret  

Odd Vangen (Sp) blir midlertidig fast medlem på plass nr. 6. 

Som midlertidig vara på plass nr. 9 etter opprykk velges: ………………………….. 
 

3. Administrasjonsutvalget 
Anne Odenmarck (Ap) blir midlertidig fast medlem på plass nr. 3 
Som midlertidig vara på plass nr. 7 etter opprykk velges: …………………………. 

 
4. Representanter til KS fylkesmøte 

Som ny midlertidig vara på plass nr. 5 etter opprykk velges: ……………………… 
 
Konsekvenser for kommunestyret 

Etter opprykk foretas nytt valgoppgjør for SV’s liste i kommunestyret: 

Tuva Todnem Lund blir midlertidig fast medlem på plass nr. 3. 
Kristine Victoria Magnus blir midlertidig fast varamedlem på plass nr. 5.  

 
_____ 

 
 

Tidligere behandlinger: 

 
Formannskapets behandling 26.01.2022: 

Forslag til navn fremmes i kommunestyret. 
 
Votering: Ordførers innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 
_____ 

 
Kommunestyrets behandling 09.02.2022: 
Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 

 
Votering: Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 09.02.2022: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
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Saksfremlegg 
 
Ordførers innstilling: 

1. Dag H. Nestegard (SV) innvilges midlertidig fritak fra sine politiske verv i Ås 
kommune til og med 30.06.2022. Fritaket gjelder som medlem av 

kommunestyret, formannskapet, valgstyret, administrasjonsutvalget og 
vararepresentant til KS fylkesmøte. 

 

2. Formannskapet og valgstyret  
Odd Vangen (Sp) blir midlertidig fast medlem på plass nr. 6. 

Som midlertidig vara på plass nr. 9 etter opprykk velges: ………………………….. 
 

3. Administrasjonsutvalget 

Anne Odenmarck (Ap) blir midlertidig fast medlem på plass nr. 3 
Som midlertidig vara på plass nr. 7 etter opprykk velges: …………………………. 

 
4. Representanter til KS fylkesmøte 

Som ny midlertidig vara på plass nr. 5 etter opprykk velges: ……………………… 

 
Konsekvenser for kommunestyret 

Etter opprykk foretas nytt valgoppgjør for SV’s liste i kommunestyret: 

Tuva Todnem Lund blir midlertidig fast medlem på plass nr. 3. 
Kristine Victoria Magnus blir midlertidig fast varamedlem på plass nr. 5.  
 

 
Ås, 04.01.2022 

 
Ola Nordal  
ordfører  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 

 
Vedlegg: 

1. Aktuelle utvalg per 03.01.2022 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

Søknad om midlertidig fritak, unntatt offentlighet etter offl §13/fvl §13, 1. ledd, 
jf. 21/03822-1.  

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Dag H. Nestegard (SV)  

Midlertidig valgte personer 
KS v/morten.oppegaard@ks.no 

Referatsak i formannskap og administrasjonsutvalg 
Politisk sekretariat for oppdatering i Agresso, SRU, styrevervregister. 
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Saksutredning: 

 
Sammendrag: 
Dag H. Nestegard (SV) søker midlertidig fritak fra sine kommunale verv til 1. juli 

2022.  
 

Fakta i saken: 
Dag H. Nestegard (SV) søker midlertidig fritak fra sine kommunale verv til 
01.07.2022. Han har følgende verv på felleslisten Ap, Sp, MDG, SV, V, R og KrF: 

 Kommunestyret – medlem, plass nr. 2 
 Formannskapet og valgstyret – medlem, plass nr. 6 

 Administrasjonsutvalget – medlem, plass nr. 3 
 Representant til KS fylkesmøte – varamedlem, plass nr. 2 

 
Som fritaksgrunn oppgis at private årsaker og nytt arbeid gjør at det totalt sett 

blir for mye til å kunne holde det fokuset han mener er nødvendig på politiske 
saker. Den nye stillingen var ikke kjent da han samtykket til å stille til valg i 

2019. 
 

Nestegard er også gruppeleder i SV. Det gjøres oppmerksom på at eventuelt 
skifte av gruppeleder bestemmes av partiet selv. I så fall må orientering 
umiddelbart sendes politisk sekretariat for oppdatering i lønnssystemet. 

 
Nestegard har tidligere kontaktet ordfører og politisk sekretariat om situasjonen. 

Han har ivaretatt vervene, men meldt forfall til de møter der han hadde lovlig 
fritaksgrunn.  
 

Fritak, jf. kommuneloven (koml) § 7-9.  
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 vedkommende 

samtykket til å stille til valg. En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig 
fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet før fritaksperioden er over. 

 
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 midlertidige medlemmer, jf. koml § 7-10 andre ledd. 

Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret er innvilget fritak i minst 
tre måneder, kan kommunestyret selv velge et settemedlem for den perioden 

fritaket gjelder. Ved valg av et settemedlem skal rekkefølgen på listen for 
varamedlemmer følges. 
 

I lovkommentaren nevnes at kommunestyret ikke står fritt med hensyn til hvem 
som kan velges til settemedlem. De må velge første medlem på varalisten, og 

dette kan være en fra et annet parti enn den som har fått fritak. 
 

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-9
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-10
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Valg av varamedlemmer, jf. koml § 7-10, første ledd. 
Varamedlemmer skal så langt som mulig innkalles i den nummerordenen de er 

valgt fra den gruppen der det er forfall. Dette innebærer at midlertidig vara kan 
velges på siste plass etter opprykk. 
 

Vara til formannskapet velges blant kommunestyrets medlemmer, jf. koml § 5-6. 
 

Vara til administrasjonsutvalget velges blant formannskapets medlemmer og 
varamedlemmer jf. koml § 5-11 og Ås kommunes reglementer pkt. 10.2.1. 
 

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

 
Kommunestyret, jf. valgloven § 14-2. 

Ordfører skal sørge for at valgstyret foretar nytt valgoppgjør når en represen-
tantplass i kommunestyret blir ledig. Nytt valgoppgjør skal også foretas når en 
varaplass blir ledig hvis ordfører finner det nødvendig. Valgstyrets myndighet er 

delegert til leder i reglementets punkt 8.4. Ordfører er valgstyrets leder.  
 

Delegering 
Valg av settemedlemmer må foretas av kommunestyret selv og kan ikke 
delegeres til formannskapet.  

 
Vurdering: 

Hvis søknaden innvilges vil SV i denne perioden ikke ha noen representant i 
formannskapet. Etter ordførers vurdering av søknaden og tidligere kontakt om 
dette, anbefaler ordfører likevel at søknaden innvilges og at midlertidige vara 

velges. Nestegard har forsøkt å ivareta vervene i lengre tid, men har sett seg 
nødt til å melde forfall. 

 
Alternativer: 
1. Søknaden kan avslås. Nestegard kan melde forfall til møter der han har lovlig 

forfallsgrunn. 
2. Søknaden kan delvis innfris ved at Nestegard fritas fra enkelte verv i 

perioden. Dette gjelder ikke kommunestyret fordi medlemskap der er en 
forutsetning for de øvrige vervene. 

 

Konklusjon: 
Ordfører anbefaler at søknaden innvilges og at midlertidige representanter 

velges. Ordfører finner det nødvendig å foreta nytt midlertidig valgoppgjør i 
kommunestyret. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 

 
  

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-10
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§5-6
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§5-11
https://www.as.kommune.no/aas-kommunes-reglementer.559890.no.html
https://www.ks.no/om-ks/hvem-er-vi/vedtekster-for-ks/
https://lovdata.no/lov/2002-06-28-57/§14-2
https://www.as.kommune.no/aas-kommunes-reglementer.559890.no.html
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K-17/22 
Søknad om fritak fra nestlederverv - Else Jorunn Vestby 
(Ap) - Nyvalg 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  22/00584-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 21/22 09.03.2022 

2 Kommunestyret 17/22 23.03.2022 

 

 

Formannskapets innstilling 09.03.2022: 
1. Else Jorunn Vestby (Ap) innvilges fritak fra sitt verv som nestleder i 

hovedutvalg for teknikk og plan for resten av perioden. 
2. Som ny nestleder for hovedutvalg for teknikk og plan velges:  

Zara Mushtaq Berg (H). 

_____ 
 

 
Formannskapets behandling 09.03.2022: 
Martin Løken (MDG) fremmet følgende forslag: 

Zara Mushtaq Berg (H) velges som ny nestleder for hovedutvalg for teknikk og 
plan.  

 
Votering: Ordførers innstilling med MDG’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 

_____ 
 

 
 

 

Saksfremlegg 
 

Ordførers innstilling: 
1. Else Jorunn Vestby (Ap) innvilges fritak fra sitt verv som nestleder i 

hovedutvalg for teknikk og plan for resten av perioden. 
2. Som ny nestleder for hovedutvalg for teknikk og plan velges: 

……………………………………. 

 
Ås, 10.02.2022 

 
Ola Nordal 
ordfører  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Formannskap 
Kommunestyre 
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Vedlegg: Ingen 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken:  
Søknad om fritak, jf. 22/00584-2. Unntatt offentlighet, jf. offl § 13 / fvl § 13. 1. 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Else Jorunn Vestby 
Valgt person 
Referatsak i HTP 

Oppdatering i SRU, p-360, styrevervregisteret. 
 

Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Else Jorunn Vestby (Ap) søker fritak fra sitt verv som nestleder i hovedutvalg for 
teknikk og plan. Nyvalg foretas hvis fritaket innvilges.   

 
Fakta i saken: 

Else Jorunn Vestby (Ap) søker fritak fra sitt verv som nestleder i hovedutvalg for 
teknikk og plan, men beholder sitt verv som medlem av hovedutvalget og sine 
øvrige verv. Begrunnelsen fremgår av søknaden som er unntatt offentlighet. 

 
 

Fritak, jf. kommuneloven § 7-9 
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 vedkommende 

samtykket til å stille til valg.  
 
I lovkommentar til kommuneloven 01.09.2019 av Overå og Bernt nevnes at: 

 "begrepet «vervet» i § 7-9 ikke er helt entydig. Det kan bety bare selve 
vervet som medlem av et folkevalgt organ, men det kan også omfatte andre 

mer spesielle verv, som for eksempel … leder av utvalg. I sak 97/2436 har 
departementet – etter mitt syn med rette – lagt den sistnevnte forståelsen til 
grunn." 

 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 ny nestleder, jf. koml §§ 7-4 og 7-8. 
Leder og nestleder for folkevalgte organer skal velges ved flertallsvalg. 
 
Ås kommunes reglementer punkt 10.2.1.3: 
Leder og nestleder for de faste utvalg velges blant kommunestyrets medlemmer. 
 

Valg av hovedutvalg for teknikk og plan, leder og nestleder ble opprinnelig 
foretatt av kommunestyret i konstituerende møte 23.10.2019 i K-59/19. I følge 

konstitueringsrundskrivet punkt 4.3 er det kommunestyret som velger utvalget, 

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-9
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-4
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-8
https://www.as.kommune.no/aas-kommunes-reglementer.559890.no.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-23-10-2019.515115.MD1I697394o4125.pts.html
https://www.regjeringen.no/contentassets/2c1824d701ac473ca9c54941c0e1238e/rundskriv-om-konstituerande-mote-i-kommunestyre-og-fylkest.pdf
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leder og nestleder. Senere ble hele utvalget, leder og nestleder valgt på nytt av 
kommunestyret 16.09.2020 i K-68/22. 

 

Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) har følgende 
sammensetning per 10.02.2022: 

Medlemmer  Varamedlemmer  

1. Else Jorunn Vestby, 
nestleder Ap 1. Ane Gyri Sjøvik MDG 

2. Martin Østtveit-Moe Ap 2. Morten Gultvedt Sp 
3. Odd Rønningen Sp 3. Edvin Søvik Ap 

4. Martin Løken, leder MDG 4. Yonatan Bisrat Taye SV 
5. Håvard Steinsholt SV 5. Martha Hagbø V 

6. Jorunn Nakken  V 6. Hans-Jacob Skarpeid Ap 
7. Grete Patil KrF 7. Anne Hindkleiv Hamouni R 

  8. Anders Ildstad   MDG 
  9. Anette Alexandra Dey Ap 

8. Zara Berg H 1. Kjetil Barfelt  FrP 

9. Bengt Nøst-Klemmetsen H 2. Ole Fredrik Nordby H 
  3. Ocean Marambanyika H 

  4. Jan Ove Rikheim  H 
 
Vurdering og konklusjon: 

Ordfører vurderer det som mest hensiktsmessig at funksjonen som nestleder 
behandles som et verv. Ordfører anser at valg av nestleder ikke er delegert og 
saken derfor må avgjøres av kommunestyret. 

 
Etter ordførers vurdering tilfredsstiller søknaden kriteriene for unntak og bør 

innvilges.  
 
Alternativer: 

Søknaden kan avslås. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 

 
  

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-16-09-2020.515115.MD1I733619ob486.pts.html
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K-18/22 
Søknad om kommunal garanti - Steinerskolen i Ås 
 
Saksbehandler:  Live Christine Bjønness Saksnr.:  14/02406-17 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 1/22 19.01.2022 

2 Formannskapet 9/22 26.01.2022 

3 Kommunestyret 9/22 09.02.2022 

4 Kommunestyret 18/22 23.03.2022 

 

Formannskapets innstilling 26.01.2022: 
- Ås kommune garanterer med selvskyldner garanti for lån tilsvarende       

6 200 000 kr i KLP for stiftelsen Steinerskolen i Ås.  
- Garantien gjelder for lånets hovedstol maks 6 200 000,- kr. med tillegg av  

10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte 
renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke 

overstige 6 200 000,- kr. + 10 % som reduseres i takt med nedbetalingen på 
lånet 

- Lånet skal sikres med tinglyst pant i eiendom 61/267 Steinerskolen i Ås 

Stiftelse og med prioritet etter pantesikret gjeld på utbetalingsdato. 
Kommunen skal ha rett til å tre inn i långivers panterett dersom lånet 

misligholdes, og skal varsles umiddelbart av långiver dersom forfalt 
terminbeløp uteblir.  

- Eksisterende garanti på lån 8317.53.45925 slettes.  

- Garantien gjelder i 25 år og nedtrappes med et likt årlig beløp. 
 

_____ 
 

Tidligere behandlinger: 

 
Formannskapets behandling 26.01.2022: 

Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
_____ 

 

 
Kommunestyrets behandling 09.02.2022: 

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

 
Kommunestyrets vedtak 09.02.2022: 

Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
 

_____ 

 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 19.01.2022: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 19.01.2022: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

- Ås kommune garanterer med selvskyldner garanti for lån tilsvarende 

6 200 000 kr i KLP for stiftelsen Steinerskolen i Ås.  
- Garantien gjelder for lånets hovedstol maks 6 200 000,- kr. med tillegg av 

10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle 
påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar 
kan ikke overstige 6 200 000,- kr. + 10 % som reduseres i takt med 

nedbetalingen på lånet 
- Lånet skal sikres med tinglyst pant i eiendom 61/267 Steinerskolen i Ås 

Stiftelse og med prioritet etter pantesikret gjeld på utbetalingsdato. 
Kommunen skal ha rett til å tre inn i långivers panterett dersom lånet 
misligholdes, og skal varsles umiddelbart av långiver dersom forfalt 

terminbeløp uteblir.  
- Eksisterende garanti på lån 8317.53.45925 slettes.  

- Garantien gjelder i 25 år og nedtrappes med et likt årlig beløp.  
 

 
Ås, 15.11.2021 
 

Tom-Arne Tørfoss Emil Schmidt 
Kommunedirektør Økonomisjef 

 
  
Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Formannskapet 

Kommunestyret 
 

Vedlegg: 
1. Budsjett anleggsprosjekt 
2. Regnskap 2020 Stiftelsen Steinerskolen I Ås 

3. Søknad til kommunen 
4. Uavhengig revisors beretning - Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

5. 20211115  Nedbetalingsplan Steinerskolen i Ås 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Økonomisjef for oppfølging  
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Kommunen kan innvilge garanti i henhold til «Forskrift om garantier og finans- 
og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner» av 01.01.2020.  

Ås kommune garanterer i dag med selvskyldner garanti for et lån med ramme på 
6 200 000kr. Per 15.11.2021 er dette lånet nedbetalt til 4 400 000 kr. 

Steinerskolen søker om garanti på 6 200 000 kr som erstatter gjeldende garanti 
for å finansiere nødvendig renovering og oppgradering av skolens 
bygningsmasse. Kommunedirektøren finner det rimelig å imøtekomme søknaden 

om å øke den kommunale garantien for lån til Steinerskolen med 1 800 000 kr. 
Det vil si at skolen kan låne opp til tidligere vedtatt ramme inkludert renter og 

omkostninger på 6 200 000 kr og sette løpetiden på nytt lån til 25 år. 
 

Fakta i saken: 
Kommunen kan innvilge garanti i henhold til «Forskrift om garantier og finans- 
og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner» av 01.01.2020.  

 
Garanti kan stilles som simpel kausjon eller som selvskyldner garanti. Ved simpel 

kausjon må kreditor først søke dekning hos låntager ved mislighold. Ved 
selvskyldner garanti kan kreditor kreve dekning for mislighold direkte mot 
garantist. Ås kommune garanterer i dag med selvskyldner garanti for lån 

tilsvarende 4 400 000 kr. i KLP for Stiftelsen Steinerskolen i Ås. 
 

Ås kommune kan ifølge forskriften garantere for beløp lavere eller opptil 
beløpsgrensen på kr 4 000 000,-. Denne grensen er satt basert på at kommunen 
hadde et innbyggertall mellom 10 000 og 30 000 per 01.01.2020.  Dersom 

kommunen skal garantere for beløp over dette må kommunestyrets vedtak 
godkjennes av statsforvalteren.  

 
Kommunestyret vedtok 18.06.2014 «Ås kommune garanterer med selvskyldner 
garanti for lån tilsvarende 6 200 000 kr i KLP for stiftelsen Steinerskolen i Ås». 

Steinerskolen har siden denne lånegarantien ble innvilget nedbetalt på lånet og 
hovedstol på lånet beløper seg per 15.11.2021 til kr 4 409 320,-. Ås kommune 

har mottatt en søknad fra Steinerskolen hvor skolen ønsker igjen å låne opp til 
rammen for garantien på 6 200 000kr som ble vedtatt i 2014.  
Søknaden begrunnes med behov for renovering, oppgradering etter pålegg fra 

brannvesenet på det «gamle skolebygget», samt ferdigstillelse av andre etasje 
på skolebygg som ble bygget i 2014.  

 
Utfyllende bakgrunn for søknaden 
Steinerskolen i Ås har et gammelt skolebygg som trenger utbedring og 

renovering, samt at skolen satt opp et tilbygg i 2014 som den gangen ikke ble 
ferdigstilt og andreetasje i bygget ble stående som råbygg. Dette bygget ønsker 

Steinerskolen nå å ferdigstille som klasserom for skolens elever. I tillegg må 
følgende arbeid på det «gamle skolebygget» utbedres, reparasjon av to tak som 
er lekk, to nødutganger som må utbedres etter pålegg fra brannvesenet og 

utbedring av ventilasjons- og varmeanlegg. På tilbygget i andre etasje må 
følgende gjøres, installasjon av strøm og internett, sette inne vinduer, samt 

isolere og sette opp panel på innsiden av bygget. Arbeidene som skal gjøres 
innebærer fasadeendring og må derfor søkes om. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-11-18-1520#KAPITTEL_1
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-11-18-1520#KAPITTEL_1
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Steinerskolen har innhentet tilbud fra ulike aktører til gjennomføringen av 
arbeidet. Prosjektet har en kostnadsramme på 2 140 000 kroner hvor 1 660 000 

kr finansieres med økt låneopptak og de resterende 470 000 kr med egne midler.  
 
Steinerskolen i Ås er en frittstående, selveiende stiftelse som driver skole og 

skolefritidsordning i samsvar med stiftelsens egne vedtekter og friskoleloven. 
Skolen består av 10-årig grunnskole og hadde i 2020 46 elever. Stiftelsen 

Steinerskolen i Ås hadde i 2020 et overskudd på 318 500 kr. Skolens inntekter 
består i all hovedsak av statstilskudd, offentlige tilskudd og foreldrebidrag.  
Revisors konklusjon for årsregnskap 2020 var følgende «Etter vår mening er det 

medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av 

dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne 
datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.» 

Balansen i årsberetningen viser en egenkapital på 5 327 639 kr. ved utgangen av 
2020. Videre fra Årsberetningen for Stiftelsen Steinerskolen i Ås 2020 datert 
13.04.2021: «Etter styrets mening gir fremlagte resultatregnskap og balanse 

fyllestgjørende informasjon om driften i 2020, og om stiftelsens stilling per 1. 
januar, 2021. Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapets utgang som en ikke 

har tatt hensyn til i årsoppgjøret, og som er viktig for bedømmelsen av 
stiftelsens resultat og stilling.» 
 

Vurdering: 
Kommunen har i tidligere vedtak stilt seg positive til kommunal garanti i forhold 

til Steinerskolen i Ås. Det er positivt at det i Ås er etablert et alternativ til 
ordinær grunnskole. 
 

Stiftelsen Steinerskolen i Ås hadde i 2020 et overskudd på 318 500 kr. Skolens 
inntekter består i hovedsak av statstilskudd, offentlige tilskudd og foreldrebidrag. 

Dette vurderes som relativt forutsigbare inntekter som sikrer betjeningsevne av 
lånet gitt at elevantall på skolen opprettholdes. 
Balansen i årsberetningen viser en egenkapital på 5 300 000 kr. ved utgangen av 

2020. Dette sees som en buffer mot eventuelle fremtidige underskudd i driften.   
 

Kommunedirektøren anbefaler at garantien gis som selvskyldner garanti. Dette 
innebærer at kreditor kan gå direkte mot garantist ved mislighold. Dette 
innebærer dermed en større risiko for Ås kommune sammenlignet med simpel 

kausjon. For å kompensere for denne risikoen stilles det krav om at lånet sikres 
med pant i eiendommen og at Ås kommune skal ha rett til å tre inn i långivers 

panterett dersom lånet misligholdes. En selvskyldner garanti innebærer at 
Steinerskolen i Ås får bedre rentebetingelser sammenlignet med en simpel 
kausjon. Dette bedrer de økonomiske forutsetningene for Steinerskolen i Ås. 

 
Økonomiske konsekvenser: 

Saken medfører økt garantiansvar for kommunen på 1 800 000 kr, fra 4 400 000   
kr. til 6 200 000kr, og innebærer at Ås kommune påtar seg økt risiko og 
eksisterende nedbetalingstid forlenges. Lånet sikres med pant i eiendommen, 

noe som reduserer risikoen. 
 

 
Miljømessige konsekvenser: 

Saken har ingen miljømessige konsekvenser for Ås kommune. 
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Alternativer: 

Garantien gis som simpel kausjon. Dette gir noe lavere risiko for kommunen, 
men høyere renter for Steinerskolen i Ås. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren finner det rimelig å imøtekomme søknaden om å øke den 

kommunale garantien for lån til Steinerskolen med 1 800 000 kr. Det vil si at 
skolen kan låne opp til tidligere vedtatt ramme inkludert renter og omkostninger 
på 6 200 000 kr og sette løpetiden på nytt lån til 25 år. 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Saken krever godkjenning av Statsforvalteren i Viken 
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K-19/22 
Rammer og retningslinjer for kjøp og salg av eiendom 
 
Saksbehandler:  Tiril Røssum-Tokerud Saksnr.:  21/03933-4 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 16/22 09.03.2022 

2 Kommunestyret 19/22 23.03.2022 

 

 
Formannskapets innstilling 09.03.2022: 
Vedlagte forslag til retningslinjer for kjøp og salg av eiendom vedtas. 

 
_____ 

 
 
Formannskapets behandling 09.03.2022: 

Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

_____ 
 
 

 
Saksfremlegg 

 

 
Kommunedirektørens innstilling: 

Vedlagte forslag til retningslinjer for kjøp og salg av eiendom vedtas. 
 
Ås, 06.02.2022 

 
Tom-Arne Tørfoss Anette Bjerke 

Kommunedirektør Virksomhetsleder 
  
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 

 
Vedlegg: 

Rammer og retningslinjer kjøp (andre gangs behandling) 
Rammer og retningslinjer salg (andre gangs behandling) 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Saken omhandler rammer og retningslinjer for kjøp og salg av fast eiendom som 
skal vedtas av kommunestyret i henhold til delegeringsreglementet. 

 
Kommunedirektøren la frem forslag til rammer og retningslinjer for kjøp og salg 

av fast eiendom for formannskapet 26.01.2022 i sak 8/22. Formannskapet fattet 
følgende vedtak:  
 

Saken sendes tilbake, og det bes om en alternativ innretning der retningslinjene 
legger til grunn at kjøp og salg av fast eiendom normalt skal legges fram for og 

avgjøres av Formannskapet, at salgskontrakt skal signeres av ordfører, og at det 
gis fullmakt til kommunedirektør om å gjennomføre mindre enkeltkjøp/salg. 

 
Fakta i saken: 
Det følger av delegeringsreglementet at kommunedirektøren har myndighet til å 

avgjøre kjøp og salg av fast eiendom innenfor rammer og retningslinjer vedtatt 
av kommunestyret. Slike foreligger ikke og må derfor vedtas.  

 
De vedlagte foreslåtte retningslinjene er justert slik at de gir kommunedirektøren 
fullmakt til å kjøpe eiendommer innenfor vedtatt budsjett, evt. til maksimalt kr 

2 000 000, og til å selge eiendommer til maksimalt kr 2 000 000 uten 
formannskapsbehandling. Alle kontrakter og skjøte skal signeres av ordfører 

uansett salgssum. 
 
Vurdering: 

Ås kommune har en viktig rolle som lokal samfunnsutvikler. I denne 
sammenhengen vil en offensiv kommune komme i situasjoner hvor det vil være 

nødvendig å foreta strategiske eiendomskjøp for å sikre viktige 
samfunnsinteresser eller påvirke eiendomsutviklingen i kommunen. 
 

I kjøpssituasjoner er det ofte et tidspress, og det er en stor fordel at 
kommunedirektøren kan handle uten å gå veien om en politisk møterunde som 

kan være flere uker frem i tid. I mange tilfeller vil da eiendommen allerede være 
solgt. Det er imidlertid viktig at det er klare retningslinjer for hvordan man skal 
gå frem ved kjøp; både ved at det må foreligge et klart behov for den aktuelle 

eiendommen, og ved beløpsgrenser for å sikre riktig bruk av kommunens midler. 
Dette er ivaretatt i forslaget til rutiner og retningslinjer som følger vedlagt. De nå 

foreslåtte retningslinjene vil kunne gjøre det noe mer utfordrende for kommunen 
å handle raskt dersom det kommer større strategisk viktige eiendommer for salg 
som det ikke foreligger budsjettmidler til, enn det opprinnelige forslaget la opp 

til. 
 

I salgssituasjoner er kommunen bundet av EØS-avtalen art. 61 ved salg til 
næringsdrivende. EØS-avtalen art. 61 omhandler forbud mot statsstøtte. Denne 
ivaretas dersom man selger på det åpne markedet, eventuelt til takst hvis det 

kun er en aktuell kjøper. Dette er en praksis som også er god ved salg til private, 
slik at kommunens verdier ikke overføres til enkeltinnbyggere uten fullt vederlag. 

Ved salg av små striper vil imidlertid kostnadene til taksering ofte være 
vesentlige i forhold til salgsprisen. Det er derfor foreslått en fast m2 pris ved salg 

av mindre arealer til private. 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-26-01-2022.515115.MD1I902323o81b0.pts.html
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Økonomiske konsekvenser: 

Rammer og retningslinjer for kjøp og salg av fast eiendom vil gjøre det enklere 
for kommunedirektøren å få i stand økonomisk gode handler for kommunen. 
Rammer og retningslinjer for kjøp og salg anses derfor som positive for 

kommunens økonomi. 
 

Miljømessige konsekvenser: 
Rammene og retningslinjene antas ikke å ha miljømessige konsekvenser. 
 

Alternativer: 
Kommunestyret kan vedta de vedlagte rammene og retningslinjene som 

foreslått, eller gjøre endringer i disse før de vedtas. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Vedlagte rammer og retningslinjer anbefales vedtatt for å sikre en klare rammer 
og effektiv håndtering av kjøp og salg av fast eiendom. 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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K-20/22 
Områdelekeplass: Veileder for utforming og modell for 
opparbeidelse og drift 
 
Saksbehandler:  Christin Bassøe Jørstad Saksnr.:  22/00525-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 6/22 01.03.2022 

2 Eldrerådet 5/22 01.03.2022 

3 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 2/22 01.03.2022 

4 Hovedutvalg for næring og miljø 2/22 01.03.2022 

5 Hovedutvalg for teknikk og plan 6/22 02.03.2022 

6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 6/22 02.03.2022 

7 Formannskapet 17/22 09.03.2022 

8 Kommunestyret 20/22 23.03.2022 

 

 

Formannskapets innstilling 09.03.2022: 

1. Veileder for utforming av områdelekeplasser i Ås sentralområde datert 
04.02.2022 vedtas med følgende tillegg: 

 Det bør sørges for skygge mot sommerhete, enten med installasjoner 

eller ved bevaring eller planting av passende trær. 
 Nyplantede busker og trær skal beskyttes mot ferdsel og klatrelek i en 

etableringstid på 3 år for busker og 5 år for trær. 
 Leke- og treningsapparater bør være sikkerhetsmerket. 

 Det skal fortrinnsvis brukes varmt lys i utebelysningen. 
 Det bør bevares klatretrær på lekeplasser der dette er mulig. 
 Bruk av gummi og plast som fallunderlag tillates ikke. 
 

2. Modell 2 legges til grunn for opparbeiding og drift av områdelekeplassene i Ås 
sentralområde, jf vedlagte notat datert 4.02.2022.  
Det vurderes om noen av oppgavene kan legges til en beboerforening, 

sameie, parkforening e.l. noen år etter at boligområdene er godt etablert. 
 

3. Lekeplassen mellom Sagaveien og Moerveien utformes slik at 
funksjonshemmede gis gode utfoldelsesmuligheter. 

_____ 

 
Tidligere behandlinger: 

 
Formannskapets behandling 09.03.2022: 
Maria-Therese Jensen (V) fremmet følgende forslag: 

HTP’s innstilling, eldrerådets punkt 3, råd for personer med funksjonsnedsettelse 
punkt 3. 

 
Votering: 

HTP pkt. 1 første setning, ble enstemmig tiltrådt. 
HTP pkt. 1 kulepunkter, ble tiltrådt 7-2 (uavh, FrP). 
HTP pkt. 2 ble enstemmig tiltrådt.  

Eldrerådets pkt. 2 siste setning, ble nedstemt 8-1 (V). 
Eldrerådets pkt. 3 nedstemt 8-1 (V). 

Ungdomsrådets tilleggspunkt nedstemt 7-2 (MDG, V). 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse pkt. 3 ble tiltrådt 8-1 (Sp v/Vangen). 
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 02.03.2022: 

Ulrika Jansson (MDG) fremmet følgende forslag: 
HOK støtter innstillingen og foreslår at følgende endringer legges inn:  
 

Til punkt 4.3: Områdene må også ivareta og videreutvikle biologisk mangfold og 
sikre urbane økosystemfunksjoner som forbedring av luftkvalitet og infiltrasjon 

av overvann. Det skal legges til rette for et økt biologisk mangfold gjennom 
beplantning som sikrer mat og levesteder for et variert utvalg av arter i flere 
trofiske nivåer. 

 
Tillegg til punkt 4.3: Planleggere tegner ofte oversiktlige lekeplasser som i stor 

grad er basert de voksnes behov. Men buskas, større steiner og mer “rotete” 
områder er ofte mer attraktive både for utforskende barn og et stort antall arter.  

 
2. PLASSERING Regnbed på lekeplassen må utformes slik at jorden ikke blir 
pakket hard av barneføtter, og dermed mister infiltrasjonsevnen.  

 
Tilleggspunkt til punkt 6. nøkkelkvaliteter, under belysning: Det skal benyttes 

energivennlige løsninger med fortrinnsvis varmt LEDlys, varmt lys er mye 
hyggeligere. 
 

Tilleggspunkt til punkt 6. nøkkelkvaliteter, under vegetasjon/beplantning: Det 
skal søkes bevart trær som egner seg til klatring innenfor hver områdelekeplass 

 
Erstatte ord under punkt 6. nøkkelkvaliteter, under fallunderlag og 
sikkerhetssoner: Bruk av gummi og plast som fallunderlag er ikke tillatt 

(opprinnelig: ønskelig) 
 

Tilleggspunkt til punkt 6. nøkkelkvaliteter, under leke – og treningsapparater:  
- Det bør bevares minst ett klatretre i hver områdelekeplass såfremt dette 
finnes.  

- Det bør i hver områdelekeplass settes opp steiner man kan hoppe mellom. 
Dette bør fortrinnsvis være steiner funnet under anleggsarbeidene (f.eks. 

droppsteiner i leir- og jordmassene). 
- Det bør plasseres minst én 1,5 meter høy eller høyere naturlig klatrestein i de 
største områdelekeplassene. 

- Tillegg til punkt 6. nøkkelkvaliteter, under leke og -treningsapparater: 
“Områdelekeplassene må inneha klatretrær, eller møbleres med klatrestein, 

leke- og treningsapparater som i størst mulig grad kan brukes av alle 
aldersgrupper”. 
 

Områdelekeplassene bør ha vegetasjon eller annen konstruksjon som sørger for 
at barnekanal leke og oppholde seg i skyggen i perioden vårjevndøgn til 

høstjevndøgn. 
 
Utvalget ble enige om at MDGs forslag følger saken selv om det ikke ble votert 

over. 
 

Votering: 
 Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 02.03.2022: 
1. Veileder for utforming av områdelekeplasser i Ås sentralområde datert 

04.02.2022 vedtas. 
2. Modell 2 legges til grunn for opparbeiding og drift av områdelekeplassene i Ås 

sentralområde, jf vedlagte notat datert 4.02.2022. 

 
_____ 

  
 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 02.03.2022: 

Odd Rønningen (Sp) fremmet følgende forslag: 
Tillegg til kapittel 6. Nøkkelkvaliteter: 

1. Vind og sol. Tilføyelse: Det bør sørges for skygge mot sommerhete, enten 
med installasjoner eller ved bevaring eller planting av passende trær. 

2. Vegetasjon/beplantning. Tilføyelse: Busker og trær med torner skal ikke 
brukes. 
2B: Nyplantede busker og trær skal beskyttes mot ferdsel og klatrelek i en 

etableringstid på 3 år for busker og 5 år for trær. 
3. Sitteplasser og grillplasser. Tilføyelse: Alle bord og benker skal være 

fastmontert. 
4. Leke- og treningsapparater. Tilføyelse: Leke- og treningsapparater bør 

være sikkerhetsmerket. 

 
Martin Løken (MDG) fremmet følgende forslag: 

1. Det skal fortrinnsvis brukes varmt lys i utebelysningen. 
2. Det bør bevares klatretrær på lekeplasser der dette er mulig. 
3. Bruk av gummi og plast som fallunderlag tillates ikke. 

 
Zara Berg (H) fremmet følgende forslag: 

Alternativ pkt. 2: Modell 1 legges til grunn for opparbeiding og drift av 
områdelekeplassene i Ås sentralområde, jf vedlagte notat datert 4.02.2022. 
 

Jorunn Nakken (V) fremmet forslag om nytt punkt: 
Det vurderes om noen av oppgavene kan legges til en beboerforening, sameie, 

parkforening e.l. noen år etter at boligområdene godt etablert. 
 
Votering: 

 Kommunedirektørens innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt 
 Kommunedirektørens innstilling pkt. 2 ble vedtatt ved alternativ votering 

mot H’s forslag 7-2 (2H) 
 Sp’s forslag pkt. 1 ble vedtatt 7-2 (2H) 
 Sp’s forslag pkt. 2 ble nedstemt 8-1 (1Sp) 

 Sp’s forslag pkt. 2b ble enstemmig vedtatt 
 Sp’s forslag pkt. 3 ble nedstemt 8-1 (1Sp) 

 Sp’s forslag pkt. 4 ble vedtatt 7-2 (2MDG) 
 MDG’s forslag pkt. 1 ble enstemmig vedtatt 
 MDG’s forslag pkt. 2 ble enstemmig vedtatt 

 MDG’s forslag pkt. 3 ble vedtatt 6-3 (2H, 1SV) 
 V’s forslag til nytt punkt ble vedtatt 8-1 (1MDG-Sjøvik) 
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Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 02.03.2022: 
1. Veileder for utforming av områdelekeplasser i Ås sentralområde datert 

04.02.2022 vedtas med følgende tillegg: 
 Det bør sørges for skygge mot sommerhete, enten med installasjoner 

eller ved bevaring eller planting av passende trær. 

 Nyplantede busker og trær skal beskyttes mot ferdsel og klatrelek i en 
etableringstid på 3 år for busker og 5 år for trær. 

 Leke- og treningsapparater bør være sikkerhetsmerket. 
 Det skal fortrinnsvis brukes varmt lys i utebelysningen. 
 Det bør bevares klatretrær på lekeplasser der dette er mulig. 
 Bruk av gummi og plast som fallunderlag tillates ikke 
 

2. Modell 2 legges til grunn for opparbeiding og drift av områdelekeplassene i Ås 

sentralområde, jf vedlagte notat datert 4.02.2022.  
Det vurderes om noen av oppgavene kan legges til en beboerforening, 
sameie, parkforening e.l. noen år etter at boligområdene godt etablert. 
 

_____ 

  
 
Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 01.03.2022: 

Planrådgiver Grethe Johnsen orienterte og svarte på spørsmål. 
 

Olav Fjeld Kraugerud (V) fremmet alternativt fellesforslag fra H og V til punkt 2: 
Med unntak av områdeplass B 9-10 (driftes etter såkalt modell 2) driftes 
plassene av velforening e.l. juridisk lokalbasert enhet; en modifisert modell 1. 

Utbygger organiserer stiftelsesmøte for velforening e.l. slik at lokalmiljøet 
ansvarliggjøres fra starten. 

 
Olav Fjeld Kraugerud (V) fremmet fellesforslag fra utvalget, nytt punkt 3: 
1. Partienes forslag lagt frem i møtet til selve veilederen, følger saken.  

 
Partienes forslag lagt frem i møtet: 

 
Forslag fra Jan Ove Rikheim (H) 

 Punkt 2 erstattes med: Utbygger opparbeider områdelekeplassen som 

realytelse, og velforening drifter og vedlikeholder områdelekeplassen 
(modell 1) 

 
Forslag fra Bjarne Janson (SP) 

 Veileder for utforming, kapittel 6., nøkkelkvaliteter: 
o Vind og sol, tilføyelse: Det bør sørges for skygge mot sommerhete, 

enten med installasjoner eller ved bevaring eller planting av 

passende trær. 
o Vegetasjon/beplantning, tilføyelse: Busker og trær med torner skal 

ikke brukes. 
o Tilføyelse: Nyplantede busker og trær skal beskyttes mot ferdsel og 

klatrelek i en etableringstid på 3 år for busker og 5 år for trær. 

o Sitteplasser og grillplasser, tilføyelse: Alle bord og benker skal være 
fastmontert. 

o Leke- og treningsapparater, tilføyelse: Leke- og treningsapparater 
bør være sikkerhetsmerket. 
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Forslag fra Martin Løken og Ylva Ullahammer (MDG) 

1. Til punkt 4.3 (tillegg i fet skrift): Områdene må også ivareta og videreutvikle 

biologisk mangfold og sikre urbane økosystemfunksjoner som forbedring av 

luftkvalitet og infiltrasjon av overvann. Det skal legges til rette for et økt 

biologisk mangfold gjennom beplantning som sikrer mat og levesteder for et 

variert utvalg av arter i flere trofiske nivåer.  

2. Tillegg til punkt 4.3: Planleggere tegner ofte oversiktlige lekeplasser 
som i stor grad er basert de voksnes behov. Men buskas, større 

steiner og mer “rotete” områder er ofte mer attraktive både for 
utforskende barn og et stort antall arter. 2. PLASSERING Regnbed 

på lekeplassen må utformes slik at jorden ikke blir pakket hard av 
barneføtter, og dermed mister infiltrasjonsevnen.  

3. Tilleggspunkt til punkt 6. nøkkelkvaliteter, under belysning: Det skal 

benyttes energivennlige løsninger med fortrinnsvis varmt LEDlys, 
varmt lys er mye hyggeligere. 

4. Tilleggspunkt til punkt 6. nøkkelkvaliteter, under 
vegetasjon/beplantning: Det skal søkes bevart trær som egner seg 
til klatring innenfor hver områdelekeplass. 

5. Erstatte ord under punkt 6. nøkkelkvaliteter, under fallunderlag og 
sikkerhetssoner: Bruk av gummi og plast som fallunderlag er ikke 

tillatt (opprinnelig: ønskelig). 
6. Tilleggspunkt til punkt 6. nøkkelkvaliteter, under leke – og 

treningsapparater:  

 Det bør bevares minst ett klatretre i hver områdelekeplass 
såfremt dette finnes. 

 Det bør i hver områdelekeplass settes opp steiner man kan 
hoppe mellom. Dette bør fortrinnsvis være steiner funnet 
under anleggsarbeidene (f.eks. droppsteiner i leir- og 

jordmassene). 
 Det bør plasseres minst én 1,5 meter høy eller høyere 

naturlig klatrestein i de største områdelekeplassene. 
 Tillegg til punkt 6. nøkkelkvaliteter, under leke og -

treningsapparater: “Områdelekeplassene må inneha 

klatretrær, eller møbleres med klatrestein, leke- og 
treningsapparater som i størst mulig grad kan brukes av alle 

aldersgrupper”.  

Forslag fra Olav Fjeld Kraugerud (V) 
Til veilederen: 

1. Nytt punkt, belysning; s7: Belysning skrus i utg.pkt. av mellom 23 og 06.  
2. Fallunderlag og sikkerhetssoner, s8: Bruk av gummi og plast som 

fallunderlag er ikke ønskelig. Byttes til «Bruk av gummi og plast som 

fallunderlag skal ikke benyttes»  
3. Sitteplasser og grillplasser, s8 Tillegg etter «Utemøbler bør være 

miljømerket.» «, eller, av lokalt trevirke»  
4. Leke – og treningsapparater, s9 Tillegg fet skrift: Det skal benyttes 

bestandige og hardføre eller robuste natur-materialer.  
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5. Infrastruktur: Der det skal være mulig med Åpen aktivitetsslette etableres 
det vannkum som muliggjør privat vanning. Se tiltaksplan for idrett, 

friluftsliv etc.  
6. Det legges opp til strømuttak 

 

Votering: 
o Kommunedirektørens innstilling pkt 1 ble enstemmig vedtatt 

o Kommunedirektørens innstilling pkt 2 ble vedtatt 5-4 (2V, 2H) ved 
alternativ votering mot fellesforslag fra H og V. 

o Nytt punkt tre ble enstemmig vedtatt 

 
 

Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 01.03.2022: 
1. Veileder for utforming av områdelekeplasser i Ås sentralområde datert 

04.02.2022 vedtas. 
2. Modell 2 legges til grunn for opparbeiding og drift av områdelekeplassene i Ås 

sentralområde, jf vedlagte notat datert 4.02.2022. 
3. Partienes forslag lagt frem i møtet til selve veilederen, følger saken 
 

_____ 
  
 

Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling 01.03.2022: 
Leder fremmet følgende tilleggspunkt til kommunedirektørens innstilling: 

Rådet ber om at lekeplassen mellom Sagaveien og Moerveien blir utformet slik at 
funksjonshemmede gis gode utfoldelsesmuligheter. 
 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling med leders tilleggspunkt ble enstemmig tiltrådt. 

 
 
Råd for personer med funksjonsnedsettelses innstilling 01.03.2022: 

1. Veileder for utforming av områdelekeplasser i Ås sentralområde datert 
04.02.2022 vedtas. 

2. Modell 2 legges til grunn for opparbeiding og drift av områdelekeplassene i Ås 
sentralområde, jf. vedlagte notat datert 4.02.2022. 

3. Rådet ber om at lekeplassen mellom Sagaveien og Moerveien blir utformet 

slik at funksjonshemmede gis gode utfoldelsesmuligheter. 
 

_____ 
  
 

Eldrerådets behandling 01.03.2022: 
Rådgiver Grethe Johnsen i Plan, miljø og næring holdt en felles orientering for 

rådene før behandling av saken. 
 
Eldrerådet drøftet seg frem til følgende tilleggsforslag: 

 
Til punkt 2 tilføyes:  

Dette bør skje i samarbeid med brukergrupper og grunneiere. 
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Nytt pkt. 3:  
Parkering for eldre og folk med spesielle behov bør opprettes i tilknytting til 

områdelekeplassene. 
 
Votering: (5 stemmer) 

Kommunedirektørens innstilling med eldrerådets tilleggsforslag ble enstemmig 
tiltrådt. 

 
Eldrerådets innstilling 01.03.2022: 
1. Veileder for utforming av områdelekeplasser i Ås sentralområde datert 

04.02.2022 vedtas. 
2. Modell 2 legges til grunn for opparbeiding og drift av områdelekeplassene i Ås 

sentralområde, jf vedlagte notat datert 4.02.2022. Dette bør skje i samarbeid 
med brukergrupper og grunneiere. 

3. Parkering for eldre og folk med spesielle behov bør opprettes i tilknytting til 
områdelekeplassene. 

 

_____ 
  

 
Ungdomsrådets behandling 01.03.2022: 
Ungdomsrådet støtter kommunedirektørens innstilling med en 

tilleggskommentar. 
 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling med ungdomsrådets tilleggskommentar ble 
enstemmig vedtatt. 

 
Ungdomsrådets innstilling 01.03.2022: 

1. Veileder for utforming av områdelekeplasser i Ås sentralområde datert 
04.02.2022 vedtas. 

2. Modell 2 legges til grunn for opparbeiding og drift av områdelekeplassene i Ås 

sentralområde, jf vedlagte notat datert 4.02.2022. 
 

Ungdomsrådets ønsker at kommunedirektøren følge opp at det skjer reell 
medvirkning og at områdelekeplasser er tilgjengelig for alle grupper. 
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
1. Veileder for utforming av områdelekeplasser i Ås sentralområde datert 

04.02.2022 vedtas. 
2. Modell 2 legges til grunn for opparbeiding og drift av områdelekeplassene i Ås 

sentralområde, jf vedlagte notat datert 4.02.2022. 
 
 

Ås, 06.02.2022 
 

 
Tom-Arne Tørfoss                                  Ellen Grepperud 
Kommunedirektør                                  Virksomhetsleder samfunnsutvikling 

  

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

  
Behandlingsrekkefølge: 

Ungdomsrådet  
Eldrerådet 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelser 

Hovedutvalg for næring og miljø 
Hovedutvalg for teknikk og plan  

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Formannskapet 
Kommunestyret 

 
Vedlegg: 

1. Områdelekeplasser i Ås sentralområde – Veileder for utforming datert 
04.02.2022  

2. Notat datert 04.02.2022om vurdering av modell for opparbeiding og drift 

3. Oppsummering av innspill fra utbyggere, kommunedirektørens vurdering og 
innspillene i sin helhet. 

 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 Områdereguleringsplanen for Ås sentralområde av vedtatt 24.11.2021 

Kvalitetsprogram for Ås sentralområde 
 Områdemodell for Ås sentralområde vedtatt 24.11.2021 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste 
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Saksutredning:

Fakta i saken:
Områdereguleringsplanen for Ås sentralområde ble vedtatt av kommunestyret
24.11.2021. Denne planen legger til rette for fire områdelekeplasser og en
nærmiljøpark i Ås sentralområde. Denne saken med vedlegg konkretisere
utforming, opparbeiding og drift av disse områdelekeplassene.

I planen er det satt av arealer til fire områdelekeplasser og en nærmiljøpark :
Langbakken nord, B1, #1, 2000 kvm
Langbakken sør, B3, #3, 1000 kvm.
Moerjordet, BKB2, #7, 2000 kvm.
Sentrum (Saga -/ Moerveien) B9 og B10, #5, 1000 kvm.
Nærmiljøpark – sentrum, 500 kvm.

Utsnitt av områdereguleringsplanen for Ås sentralområdet med områdelekeplassene og nærmiljøparken.

Beskrivelse av innholdet i veilederen
Kommunens ambisjoner for områdelekeplassene er vedtatt i
områdereguleringsplanen for Ås sentralområde. Forslag til veileder presiserer og
konkretiserer disse ambisjonene. I veilederen understrekes viktigheten av at Ås
sentralområde i framtiden skal ha kvalitativt gode og attraktive
områdelekeplasser med hvert sitt særpreg, som flest mulig ønsker å besøke
uavhengig av bosted.

Veilederen skal sikre at plassene blir:
åpne, allment tilgjengelige møteplasser
aktivitetsparker for bedre folkehelse
en viktig del av områdets blågrønne struktur
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 leke- og rekreasjonsområder som sees i sammenheng med eksisterende og 
nærliggende områder 

  
Veilederens kapittel 6 beskriver nøkkelkvaliteter. Med nøkkelkvaliteter menes 
felles kriterier som sikrer god kvalitet, attraktivitet, forutsigbarhet og trygghet 

for brukerne. Når områdelekeplassene og nærmiljøparken skal opparbeides bør 
anbefalingene i dette kapittelet følges.  

   
Særpregskvalitetene i kapittel 7 kommer i tillegg til nøkkelkvalitetene. I 
veilederen beskrives fire ulike særpreg, ett for hver områdelekeplass. 

Særpregene som er beskrevet er ment som aktuelle ideer og eksempler. 
Endelige særpreg avgjøres i arbeidet med detaljreguleringen.  

  
Når områdelekeplassene og nærmiljøparken skal planlegges og opparbeides er 

det viktig å kartlegge andre relevante kvaliteter i nærområdet som lekeplasser, 
idrettsanlegg, skolegårder, uteområder ved barnehager, friluftsmøteplasser ol. 
Områdelekeplassene skal supplere eksisterende og tilføre nye kvaliteter til Ås 

sentralområde. Særpregskvalitetene skal sikre at Ås sentralområde fremstår som 
et sted med et mangfold av ulike områdelekeplasser, som alle er verdt å besøke.  

  
Siden områdereguleringsplanen legger opp til en stor befolkningsøkning i Ås 
sentralområde, blir det viktig å se alle allment tilgjengelige leke- og 

rekreasjonsområder i en større sammenheng.   
  

I kapittel 8 beskrives et sett med reguleringsbestemmelser som kan danne 
utgangspunkt for forslagsstiller arbeid med detaljreguleringene. 
  

  
Beskrivelse av innhold i notat for gjennomføringsmodell  

  
Kommunen har vurdert tre alternative modeller for opparbeiding og drift av 
områdelekeplasser i Ås sentralområde: 

  
1. Utbygger opparbeider områdelekeplassen som realytelse, og velforening 

drifter og vedlikeholder områdelekeplassen (modell 1) 
2. Utbygger opparbeider områdelekeplassen som realytelse, og kommunen 

overtar områdelekeplassen etter ferdigstillelse til drift og vedlikehold (modell 

2) 
3. Ås kommune tar ansvar for både opparbeidelse, drift og vedlikehold av alle 

områdelekeplassene (modell 3) 
 

Notatet som er vedlagt redegjør for hvorfor kommunen mener at modell 2 best 
sikrer kommunens ambisjoner for områdelekeplassene, se vedlegg 2. 

Kostnadsrammen for opparbeidelse av områdelekeplassen framkommer av 
Områdemodell for Ås sentralområde (side 20), vedtatt av kommunestyret 

24.11.21.  
 
Problemstillingen knyttet til opparbeidelse av områdelekeplassene er først og 

fremst knyttet til om kommunens ambisjonsnivå for utforming blir tilstrekkelig 
ivaretatt dersom utbygger opparbeider tiltaket, se vedlegg 2 punkt 3. Drift og 

vedlikehold av områdelekeplassene er omtalt i punkt 4. Erfaringstall viser at det 
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vil koste kommunen årlig til sammen kr 990 000 å drifte og vedlikeholde alle fire 
områdelekeplassene.  

 
Møte med utbyggere 
Kommunen avholdt møte med berørte utbyggere 13.01.2022 hvor forslag til 

veileder og modeller ble presentert. I etterkant av møtet har alle de berørte 
forslagsstillerne kommet med skriftlig innspill til forslag til veileder og modeller. 

Tre av forslagstillere mener at modell 2 er mest hensiktsmessig som 
gjennomføringsmodell ved opparbeidelse av områdelekeplasser. For innspill til 
veileder, se vedlegg 3 med oppsummering av innspillene, kommunedirektørens 

vurdering og innspillene i sin helhet.  
  

Involvering av barn og unge 
I forbindelse med arbeidet med områdereguleringsplanen for Ås sentralområdet 

gjennomførte kommunen en omfattende involvering av elever ved Ås 
videregående skole og Ås ungdomsskole. Der jobbet elevene med prosjekter 
hvor de bl a så på utforming av grønnstrukturen i sentralområdet. Resultatene 

av disse prosjektene var et grunnlag i arbeidet med områdereguleringsplanen. I 
det videre arbeidet med detaljreguleringene forutsettes det i veilederen at 

utbyggere involverer barn og unge i arbeidet med områdelekeplassene.  
  
  

Kommunedirektørens vurdering:  
  

Veilederen 
  
Ås kommune har en ambisjon om at nye boligområder skal utvikles med 

tilhørende nye, attraktive allment tilgjengelige fellesområder i form av 
områdelekeplasser. Kommunedirektøren ønsker at områdelekeplassene skal 

utvikles med felles nøkkelkvaliteter og stedstilpasset særpreg. Dette for å sikre 
god kvalitet og at områdelekeplassene blir attraktive for alle i hele Ås uavhengig 
av bosted.   

  
Forslagene i kapittel 8 skal sikre at lekeplassene tilfredsstiller krav om høy 

kvalitet ved utforming og ved materialvalg, allsidig og tilpasset bruk i tråd med 
målsettingene. Veiledere tydeliggjør juridiske rammer og krav til planarbeidet.  
  

Kommunedirektøren mener veilederen gir et godt grunnlag for å lykkes i å 
ivareta de ambisjonene kommunen har for områdelekeplassene.   

  
For å lykkes i arbeidet med områdelekeplassene må utbyggerne samarbeide med 
hverandre og med kommunen. Kommunens innbyggere, spesielt barn og unge, 

må sees på som en viktig ressurs i arbeidet med detaljreguleringene og må 
involveres gjennom ulike medvirkningsprosesser.   

  
Opparbeidelse og drift – modell for områdelekeplass 
Kommunen har vurdert tre ulike gjennomføringsmodeller for områdelekeplassene 

i Ås sentralområde. 
  

Opparbeidelse 
Veileder til utforming gir et godt utgangspunkt for dialog om ambisjonsnivå og 

kvaliteter av områdelekeplasser mellom kommunen og utbyggere. Kommunen 
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har mulighet til å påvirke opparbeidelsen og utformingen av områdelekeplassen 
ved å regulere og vedta reguleringsbestemmelser i detaljreguleringsplan som 

binder utbyggere rettslig. Kommunedirektøren mener det er liten risiko med å 
overlate opparbeidelsen til utbygger, og innstiller derfor på at utbygger for de 
konkrete planområdene opparbeider områdelekeplassen.  

  
Drift og vedlikehold etter ferdigstillelse  

Områdelekeplassene kan enten driftes og vedlikeholdes av kommunen eller av 
en velforening. Det er delte erfaringer om hvorvidt velforeninger vil drifte og 
vedlikeholde slike uteområder på et forsvarlig nivå og etter kommunens 

ambisjonsnivå. Det er knyttet større risiko for å overlate drift- og 
vedlikeholdsansvaret til en velforening ettersom kommunen ikke kan regulere 

driftsansvar, eller påvirke velforeningens fremtidige økonomiske innsats og 
funksjonsdyktighet.   

  
Kommunedirektøren mener derfor at kommunen må ta ansvar for drift og 
vedlikehold for områdelekeplassene innenfor den kostnadsrammen som 

erfaringstallene i denne saken viser.   
  

Økonomiske konsekvenser: 
Det er private utbyggere som skal finansiere områdelekeplassene, se 
Områdemodell for Ås sentralområde vedtatt 24.11.2021. Videre skal 

områdelekeplassene overdras til kommunen vederlagsfritt, forutsatt at 
kommunen overtar drift- og vedlikeholdsansvaret. Ås kommune sine erfaringstall 

viser at det vil koste kommunen årlig til sammen kr 990 000 å drifte og 
vedlikeholde alle fire områdelekeplassene.  
  

Miljømessige konsekvenser: 
Områdelekeplassene i Ås sentralområde er en viktig del av sentralområdets 

blågrønne struktur. Områdelekeplassene skal fungere som aktivitetsparker som 
kan bidra til å bedre folkehelsa i Ås.    
  

Alternativer: 
1. Veilederen vedtas med følgende endringer: 

 - 
 

2. Modell 2 vedtas. 
  

 
Konklusjon: 

Kommunedirektøren mener veilederen for utforming av områdelekeplassene og 
modell 2 for opparbeiding, drift og vedlikehold bør ligge til grunn for det videre 
arbeidet med områdelekeplassene i Ås sentralområde. 

  
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
  
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart  
  

 
 



Ås kommune 

Kommunestyret 23.03.2022  Side 33 av 96 

 

K-21/22 
Fritak for eiendomsskatt § 7 for skatteåret 2022 
 
Saksbehandler:  Synnøve Roald Saksnr.:  21/00007-3 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 19/22 09.03.2022 

2 Kommunestyret 21/22 23.03.2022 

 

 
Formannskapets innstilling 09.03.2022: 
Følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt i 2022: 

  Gnr.  Bnr.   Snr.  Fnr.  Eier  Skatt 2022 Kommentar  

1  41  1      NMBU  28 560   

2 42  1      NMBU  1 245 580   

3 42  1    102  Stiftelsen Kaja Barnehage  19 880 Kun bygg  

4 42  1    102  NMBU  2 170 Kun tomt  

5 42  1    278  Stiftelsen Åkebakke barnehage  23 170 Kun bygg  

6 42 1 105 0 Studentsamskipnaden i Ås 12 403 
Skogveien 
studentby 

7 42 1 133 0 Studentsamskipnaden i Ås 85 184 Kajaveien 15 

8 42 1 193 0 Studentsamskipnaden i Ås 0 Høgskoleveien 16 

9 42 1 194 0 Studentsamskipnaden i Ås 0 Samfunnsveien 4 

10 42 1 196 0 Studentsamskipnaden i Ås 0 Pentagon 

11 42 1 266 0 Studentsamskipnaden i Ås 7 234 S 2, H 11,13, K 16 

12 42 1 268 0 Studentsamskipnaden i Ås 0 Fougnerbakken 19 

13 42 1 269 0 Studentsamskipnaden i Ås 18 825 Utveien 6 

14 42 1 270 0 Studentsamskipnaden i Ås 40 468 Pomona 

15 42 1 277 0 Studentsamskipnaden i Ås 0 Palisaden 

16 42 107 0 0 Studentsamskipnaden i Ås 0 Kajaveien 18 

17 42 119 0 0 Siri Kjær 3 510 Herumveien 17 

18 42 318 0 13 Studentsamskipnaden i Ås 0 
Rådhuspl. 11-13, s 
13 

19 42 318 0 14 Studentsamskipnaden i Ås 0 
Rådhuspl. 11-13, s 
14 

20 42 318 0 15 Studentsamskipnaden i Ås 0 
Rådhuspl. 11-13, s 
15 

21 42 318 0 16 Studentsamskipnaden i Ås 0 
Rådhuspl. 11-13, s 
16 

22 42 318 0 24 Studentsamskipnaden i Ås 0 
Rådhuspl. 11-13, s 
24 

23 42 318 0 25 Studentsamskipnaden i Ås 0 
Rådhuspl. 11-13, s 
25 

24 42 318 0 26 Studentsamskipnaden i Ås 0 
Rådhuspl. 11-13, s 
26 

25 42 318 0 32 Studentsamskipnaden i Ås 0 
Rådhuspl. 11-13, s 
32 

26 44  19      Follo Futura  122 570 Inkl. 44/25  

27 54  18      Vestby og Ås Røde Kors  4 550   

28 54  371    X  Moerlia barnehage  23 380 Kun bygg  

29 55  97      Akershus Fylkeskommune  500 220   
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30 55  278    X  Dysterlia barnehage  30 590 Kun bygg  

31 55  358  8    Norsk Sau og Geit  40 880   

32 58  2    X  Follo Ren IKS  31 850 Kun bygg  

33 61  233      ÅSPRO AS  65 800   

34 61  263      ÅSPRO AS  63 910   

35 61  271      Stiftelsen Steinerbarnehagene i Ås  32 550 Inkl.60/41  

36 73  306    X  Rustadporten Barnehage SA  21 770 Kun bygg  

37 74  115      Stiftelsen Knerten barnehage   16 380   

38 75  25      Granås Sykehjem AS  33 390   

39 95  4      Kroer Vel   13 790   

40 95  5     X  
Kroer 
Menighetsråd                                                    

910 Kun bygg  

41 102  345      
Øvre Nordby 
Vel                                                   

12 810   

42 104  15      Stiftelsen Nordby Menighetssenter  14 980   

43 105  5      Liahøy SA  17 500   

44 107 3     Hjulet Eiendom AS 1 890 Delt takst 

45 107  475      Nordre Follo Renseanlegg IKS  186 200   

46 107  560    X  Sjøskogen Foreldrelagsbarnehage SA  25 060 Kun bygg  

47 111  17    X  Løvstad Barnehage SA  16 380 Kun bygg  

Sum anbefalt fritak 2 764 344 Sum totalt 

 
 
Formannskapets behandling 09.03.2022: 

Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
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Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt i 2022: 

  Gnr.  Bnr.   Snr.  Fnr.  Eier  Skatt 2022 Kommentar  

1  41  1      NMBU  28 560   

2 42  1      NMBU  1 245 580   

3 42  1    102  Stiftelsen Kaja Barnehage  19 880 Kun bygg  

4 42  1    102  NMBU  2 170 Kun tomt  

5 42  1    278  Stiftelsen Åkebakke barnehage  23 170 Kun bygg  

6 42 1 105 0 Studentsamskipnaden i Ås 12 403 
Skogveien 
studentby 

7 42 1 133 0 Studentsamskipnaden i Ås 85 184 Kajaveien 15 

8 42 1 193 0 Studentsamskipnaden i Ås 0 Høgskoleveien 16 

9 42 1 194 0 Studentsamskipnaden i Ås 0 Samfunnsveien 4 

10 42 1 196 0 Studentsamskipnaden i Ås 0 Pentagon 

11 42 1 266 0 Studentsamskipnaden i Ås 7 234 S 2, H 11,13, K 16 

12 42 1 268 0 Studentsamskipnaden i Ås 0 Fougnerbakken 19 

13 42 1 269 0 Studentsamskipnaden i Ås 18 825 Utveien 6 

14 42 1 270 0 Studentsamskipnaden i Ås 40 468 Pomona 

15 42 1 277 0 Studentsamskipnaden i Ås 0 Palisaden 

16 42 107 0 0 Studentsamskipnaden i Ås 0 Kajaveien 18 

17 42 119 0 0 Siri Kjær 3 510 Herumveien 17 

18 42 318 0 13 Studentsamskipnaden i Ås 0 
Rådhuspl. 11-13, s 
13 

19 42 318 0 14 Studentsamskipnaden i Ås 0 
Rådhuspl. 11-13, s 
14 

20 42 318 0 15 Studentsamskipnaden i Ås 0 
Rådhuspl. 11-13, s 
15 

21 42 318 0 16 Studentsamskipnaden i Ås 0 
Rådhuspl. 11-13, s 
16 

22 42 318 0 24 Studentsamskipnaden i Ås 0 
Rådhuspl. 11-13, s 
24 

23 42 318 0 25 Studentsamskipnaden i Ås 0 
Rådhuspl. 11-13, s 
25 

24 42 318 0 26 Studentsamskipnaden i Ås 0 
Rådhuspl. 11-13, s 
26 

25 42 318 0 32 Studentsamskipnaden i Ås 0 
Rådhuspl. 11-13, s 
32 

26 44  19      Follo Futura  122 570 Inkl. 44/25  

27 54  18      Vestby og Ås Røde Kors  4 550   

28 54  371    X  Moerlia barnehage  23 380 Kun bygg  

29 55  97      Akershus Fylkeskommune  500 220   

30 55  278    X  Dysterlia barnehage  30 590 Kun bygg  

31 55  358  8    Norsk Sau og Geit  40 880   

32 58  2    X  Follo Ren IKS  31 850 Kun bygg  

33 61  233      ÅSPRO AS  65 800   

34 61  263      ÅSPRO AS  63 910   
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35 61  271      Stiftelsen Steinerbarnehagene i Ås  32 550 Inkl.60/41  

36 73  306    X  Rustadporten Barnehage SA  21 770 Kun bygg  

37 74  115      Stiftelsen Knerten barnehage   16 380   

38 75  25      Granås Sykehjem AS  33 390   

39 95  4      Kroer Vel   13 790   

40 95  5     X  
Kroer 
Menighetsråd                                                    

910 Kun bygg  

41 102  345      
Øvre Nordby 
Vel                                                   

12 810   

42 104  15      Stiftelsen Nordby Menighetssenter  14 980   

43 105  5      Liahøy SA  17 500   

44 107 3     Hjulet Eiendom AS 1 890 Delt takst 

45 107  475      Nordre Follo Renseanlegg IKS  186 200   

46 107  560    X  Sjøskogen Foreldrelagsbarnehage SA  25 060 Kun bygg  

47 111  17    X  Løvstad Barnehage SA  16 380 Kun bygg  

Sum anbefalt fritak 2 764 344 Sum totalt 

 
 
Ås, 31.01.2022 

 
Tom-Arne Tørfoss   Emil Schmidt 

Kommunedirektør   Økonomisjef  
 

Avgjørelsesmyndighet:  

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge:  
Formannskap 
Kommunestyre 

 
Vedlegg: 

1. KS veileder - fritak § 7 
2. Mer informasjon om de søkerne som fikk fritak for eiendomsskatt etter § 7 i 

2021 
3. Søknad om fritak for eiendomsskatt 2022 - Hjulet Eiendom AS 
4. Riksantikvarens rapport - Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i 

Akershus 
 

 
Saksbehandler sender vedtaket til:  
Nye søkere 
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Saksutredning: 
 

Fakta i saken: 
Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 kan kommunestyret velge å frita 
følgende eiendommer helt eller delvis for eiendomsskatt: 

 
a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein 

kommune, eit fylke eller staten. 
 
b) Bygning som har historisk verde. 

 
Fritak vedtas årlig og er begrenset til eiendommer som er oppført i denne saken. 

Fritaket må ikke være konkurransevridende.  I vedlagt notat fra KS gis det en 
nærmere beskrivelse av kommunestyrets muligheter for fritak for eiendomsskatt.  

 
Kommunestyret behandlet i egen sak retningslinjene for fritak for eiendomsskatt 
etter eiendomsskatteloven § 7 i Ås kommune, jf. K-sak 3/14 12.02.2014: 

 
Kommunestyret gir for 2014 følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt etter 

§ 7 i Eiendomsskatteloven: 
 
§ 7 bokstav a): 

- Private barnehager og helse- og omsorgsinstitusjoner som ikke tar ut utbytte. 
Det må søkes om fritak og fremlegges dokumentasjon på at det ikke tas ut 

utbytte. 
- Fylkeskommunale skoler. 
- Steinerskolen i Ås 

- Eiendom tilhørende andre organisasjoner vil bli vurdert fritatt av 
kommunestyret på grunnlag av søknad. 

 
§ 7 bokstav b): 
- Bygninger av historisk verdi kan få fritak etter søknad.  

 
 

Eiendommer som kan fritas:  

Nærmere om unntak for « stiftingar eller institusjonar som tek sikte på 
å gagna ein kommune, eit fylke eller staten» 

 
De aktuelle institusjonene vil ofte kunne karakteriseres som allmennyttige, men 

dette er i seg selv ikke et vilkår for adgangen til å frita. Det er imidlertid en 
forutsetning at hovedformålet ikke er å gi forretningsmessig overskudd.  

 
Ifølge brev fra Finansdepartementet av 12. juni 2003 sies det at det må foretas 
en konkret helhetsvurdering, hvor man må vurdere bl.a.:  

 om stiftelsen/institusjonen utfører oppgaver som ellers måtte ivaretas av 

det offentlige  

 om stiftelsen/institusjonen har til formål å gå med overskudd  

 om stiftelsen/institusjonen deler ut utbytte til sine medlemmer  

 finansieringen av stiftelsen/institusjonen  
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Ved søknad om fritak fra eiendomsskatt etter § 7 a) skal følgende 
kriterier legges til grunn  

 
1) Krav om direkte eierskap.  
Eiendommen må eies direkte av «stiftingar eller institusjonar» - det er ikke 

tilstrekkelig med disposisjonsrett. Fritak kan ikke innrømmes hvis bruken av 
eiendommen bidrar til en konkurransevridning i forhold til private foretak.  

 
2) Lovens uttrykk «stiftingar eller institusjonar».  
Begrepet «institusjon» omfatter alle juridiske personer, hvor ingen har direkte 

eierinteresse, herunder foreninger. Aksjeselskaper er også omfattet, så lenge de 
øvrige vilkår er til stede, se nedenfor. Begrepet institusjon omfatter imidlertid 

ikke fysiske personer, enkeltmannsforetak og ansvarlige selskaper med fysiske 
personer som deltakere.  

 
3) For å kunne anse en institusjon som samfunnsnyttig stilles en del krav til 
virksomheten.  

 
Det vil bli gjort en helhetsvurdering der blant annet følgende vil bli vurdert;  

 Om stiftelsen/institusjonen utfører oppgaver som ellers måtte ivaretas 

av det offentlige  

 Om stiftelsen/institusjonen har til formål å gå med overskudd (det er 

ikke nok å ha dette vedtektsfestet).  

 Om stiftelsen/institusjonen deler ut utbytte eller lignende  

 Finansieringen av stiftelsen/institusjonen.  
 

 
Eiendommer eid av firmaer organisert som AS kan også fritas for eiendomsskatt 

hvis alle de andre kriteriene er oppfylt. 
  
Som et generelt utgangspunkt står likhetsprinsippet sentralt i norsk skatterett. 

Likhetsprinsippet innebærer at alle skattesubjekter skal behandles likt. Konkret 
betyr dette at dersom kommunestyret gir fritak til en enkelteiendom i henhold til 

§ 7a, skal tilsvarende eiendommer også ha fritak. Forskjellsbehandling er bare 
lovlig dersom vedtaksorganet kan begrunne forskjellsbehandlingen med saklige 
og konkrete hensyn understøttet av lovens ordlyd og rettspraksis. 

 
 

Nærmere om fritak for bygninger som har historisk verdi  
 
§ 7 b) i eiendomsskatteloven åpner for fritak av «Bygning som har historisk 

verde.»  
Hvilke eiendommer som har historisk verdi, må avgjøres etter en skjønnsmessig 

vurdering. Eksempler er bygninger som er fredet etter lov om kulturminner eller 
bevaringsverdige bygg som har verdi for allmennheten. En annen indikasjon kan 
være at det påløper en del kostnader til vedlikehold for bevaring av historiske 

bygninger. Det er viktig at fritak ikke innebærer en konkurransevridning. Det er 
kun den del av eiendommen som er fredet/bevaringsverdig som kan fritas. 
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Innstilling til årets vedtak baseres på kommunestyrets vedtak 
14.12.2021 

 
Kommunestyrets vedtak 14.12.2021, Sak 92/21, punkt 8 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.» 
 

Basert på dette vedtaket innstilles alle eiendommen som fikk fritak av 
kommunestyret i 2021 fritak for 2022. Mer informasjon om søkerne finnes i 
vedlegget «Mer informasjon om de søkerne som fikk fritak for eiendomsskatt 

etter § 7 i 2021».  
 

Grunnet innføring av eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer i 2021 ble 
fritak behandlet av kommunestyret i 2 i ulike saker.  
 

Link til kommunestyrets vedtak for boligeiendommer i 2021: 
http://prod360ak.kommune.local/personallibraries/as-

admin/sro1/viewed%20files/20_00044-

40%20Vedtak%20K,%2020102021,%20Sak%2067_21,%20Fritak%20for%20eiendomss

katt%20boligeiendommer%20%C2%A7%207%20-%20skat%201318405_2_1.PDF 
 

Link til kommunestyrets vedtak for næringseiendommer i 2021: 
https://www.as.kommune.no/ato/p360/v1/1215938_1_1-pdf.1215938o166c.pdf 
 
Ås kommune har mottatt en ny søknad om fritak etter eiendomsskatteloven § 7 
b fra Hjulet Eiendom AS, gnr 107 bnr 3, for 2022. 
 
 
Nærmere om ny søker etter § 7 b – Hjulet Eiendom AS 
Hjulet Eiendom AS, gnr 107 bnr 3, søker fritak for hele eiendommen, etter 
paragraf 7 b), bygning som har historisk verde.  

I søknaden skrives det at eier har store utgifter med restaurering og vedlikehold 
som ikke gir inntekter eller merverdi og at det gjenstår store arbeider som eier 
ønsker å gjøre. Hele søknaden er vedlagt dette saksfremlegget.  

 

http://prod360ak.kommune.local/personallibraries/as-admin/sro1/viewed%20files/20_00044-40%20Vedtak%20K,%2020102021,%20Sak%2067_21,%20Fritak%20for%20eiendomsskatt%20boligeiendommer%20%C2%A7%207%20-%20skat%201318405_2_1.PDF
http://prod360ak.kommune.local/personallibraries/as-admin/sro1/viewed%20files/20_00044-40%20Vedtak%20K,%2020102021,%20Sak%2067_21,%20Fritak%20for%20eiendomsskatt%20boligeiendommer%20%C2%A7%207%20-%20skat%201318405_2_1.PDF
http://prod360ak.kommune.local/personallibraries/as-admin/sro1/viewed%20files/20_00044-40%20Vedtak%20K,%2020102021,%20Sak%2067_21,%20Fritak%20for%20eiendomsskatt%20boligeiendommer%20%C2%A7%207%20-%20skat%201318405_2_1.PDF
http://prod360ak.kommune.local/personallibraries/as-admin/sro1/viewed%20files/20_00044-40%20Vedtak%20K,%2020102021,%20Sak%2067_21,%20Fritak%20for%20eiendomsskatt%20boligeiendommer%20%C2%A7%207%20-%20skat%201318405_2_1.PDF
https://www.as.kommune.no/ato/p360/v1/1215938_1_1-pdf.1215938o166c.pdf
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Riksantikvaren la i 2021 ut en rapport med beskrivelse av 16 kulturhistoriske 
landskap av nasjonal interesse (KULA). I Akershus gjelder dette området gamle 

Mossevei langs Gjersjøen, Nordre Follo og Ås kommune der Hjulet er omtalt (se 
side 60-63 i rapporten). 
 

I brev fra leder i Viken Fylkeskommunes avdeling for kulturarv sies det; «Hjulet 
inngår som ett av flere kulturminner langs Gamle Mossevei, som viktige 

representanter for vår vei-, trafikk- og fritidshistorie. Veistrekningen og de 
tilhørende kulturminnene, herunder Hjulet, er foreslått av Riksantikvaren som et 
av 16 kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i tidligere Akershus fylke. 

Vi vurderer alt i alt Hjulet som et kulturminne av høy verdi, og anbefaler at Ås 
kommune vektlegger dette i sin vurdering av om eiendommen kan fritas for 

eiendomsskatt. 
 

I søknaden er også brev fra leder i Ås kommunes lokalhistoriske arkiv vedlagt. I 
dette brevet sies det; «Konklusjonen blir at «Hjulet» på Ringnes har en unik 
bevaringsverdig i kraft av sin store kulturhistoriske verdi, og må dessuten ses 

som en uunnværlig del av kulturlandskapet Gamle Mossevei/Gjersjøen.» 
 

Det søkes om fritak for eiendomsskatt for hele eiendommen, som utgjør kr 
23 450. Eiendommen har flere bygg og kun et av byggene står i tilknytning til 
hjulet. Selve hjulet er ikke taksert.  

 
I KS veilederens punkt 4.4 fremgår det at «Dersom det på samme tomt (samme 

gnr/bnr) står to bygg, hvorav ett er fredet, må fritak gjelde kun det bygget (med 
noe tomtegrunn) som er fredet. Hvis kommunen fritar begge bygg, vil dette 
være i strid med loven, og kommunen gir et fritak det ikke er hjemmel for. I 

tillegg blir det bygget som ikke er fredet behandlet bedre enn tilsvarende 
skattepliktige bygg/eiendommer, noe som ville stride mot likebehandlings-

prinsippet.»  
 
Taksten har derfor blitt delt opp i en takst for bygget og grunnen under hjulet, 
og en takst for resten av eiendommen. Den årlige eiendomsskatten for bygget 

under hjulet er på kr 1 890. Det er denne delen av eiendommen som kan fritas. 
 

Kommunedirektøren anser at Hjulet Eiendom AS oppfyller krav til fritak og 
innstiller på at bygget der hjulet er integrert fritas for eiendomsskatt.  
 

Alternativer: 
Eiendomsskatteloven § 7 b omtaler først og fremst fritak av bygg og det finnes 

ingen klare retningslinjer for hvordan fritak av eiendommer som ligger i 
kulturhistoriske landskap skal gjøres. 
 

For Hjulet Eiendom AS anbefaler kommunedirektøren at det gis fritak kun for 
bygget som står under selve hjulet. Dersom kommunestyret mener at bevaring 

av kulturhistoriske landskap tilsier at Hjulet Eiendoms AS bør gis fritak for hele 
eiendommen, dvs. også andre selvstendige bygg på eiendommen, utgjør 
eiendomsskatten for hele eiendommen kr 23 450.  

 
Kommunedirektøren anbefaler at alle eiendommer der kriterier for fritak er 

oppfylt fritas. Kommunestyret står imidlertid fritt til å velge om det skal 
innvilges fritak til disse eller ei. Om kommunestyret velger å ikke innvilge 
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fritak for enkelte eiendommer er det viktig å påse at vedtaket ikke er 
konkurransevridende mellom likestilte eiendommer. 

 
Økonomiske konsekvenser: 
Fritak av eiendommer som oppfyller alle kriterier for fritak utgjør Kr 2 764 344. 

Dersom kommunestyret velger å ikke innvilge fritak til de som oppfyller 
kriteriene vil dette innebære en økning av kommunens inntekter på 

kr 2 764 344 for 2022. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei  

 
Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart 
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K-22/22 
Kinnsåsen - Avklaring av driftsform og søknad om statlig 
sikring 
 
Saksbehandler:  Tiril Røssum-Tokerud Saksnr.:  21/02719-161 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 14/22 26.01.2022 

2 Kommunestyret 11/22 09.02.2022 

3 Kommunestyret 22/22 23.03.2022 

 

Formannskapets innstilling 26.01.2022: 
1. For å utrede alternativer for fremtidig drift og utvikling av gnr. 40, bnr. 13, 

Kinnsåsen, nedsettes et utvalg bestående av tre politikere. Til utvalget velges 

følgende politikere: 
a. Emilie Åm (Ap) 

b. Kjetil Barfelt (FrP) 
c. Gisle Bjørneby (Sp) 
d. Kristine Lien Skog (SV) 

Som leder oppnevnes: Emilie Åm 
Kommunedirektøren er sekretær. 

 
Formannskapet anmoder utvalget om å involvere frivilligheten i idéfasen, og 
se på muligheten for å involvere frivillige ressurser også i 

gjennomføringsfasen av prosjektet. 
 

2. Utvalget skal legge frem sin innstilling for kommunestyret senest 30.09.2022. 
 

3. Søknaden om statlig sikring av eiendommen opprettholdes. 

 
_____ 

 
Tidligere behandlinger: 

 
Formannskapets behandling 26.01.2022: 
Saken ble sendt som tilleggssak 14.01.2022. 
 

Martin Løken (MDG) fremmet følgende forslag: 
Formannskapet anmoder utvalget om å involvere frivilligheten i idéfasen, og se 

på muligheten for å involvere frivillige ressurser også i gjennomføringsfasen av 
prosjektet. 
 

Anne Odenmarck (Ap) foreslo som medlem: Emilie Åm. 

 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag, det første er på vegne av H og FrP: 

 Ett av medlemmene under pkt. 1 er Kjetil Barfelt.  
 Endring i pkt 2: "I løpet av høsten 2022" endres til "senest 30/9-2022." 
 

Odd Vangen (Sp) fremmet følgende forslag: 

Ett av medlemmene under pkt. 1 er Gisle Bjørneby. 
 

Hilde Kristin Marås (uavh) fremmet følgende forslag: 

Ad hoc utvalget lager forslag til mål og rammer med fremdriftsplan som legges 
frem til behandling i Formannskapet så fort som mulig. 
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Ulrika Jansson (MDG) fremmet følgende forslag: 
MDG fremmer Kristine Lien Skog (SV) til utvalget. 
 

Formannskapet drøftet seg frem til fellesforslag om Emilie Åm som leder. 

 
Votering: 

Kommunedirektørens innstilling pkt. 1 med de fire foreslåtte medlemmene ble 
enstemmig tiltrådt. Fellesforslaget om leder ble enstemmig tiltrådt. 
Kommunedirektørens innstilling pkt. 2 med FrP’s endring ble enstemmig tiltrådt. 

Kommunedirektørens innstilling pkt. 3 ble enstemmig tiltrådt. 
MDG’s forslag v/Løken ble tiltrådt 7-2(1Sp Vangen og uavh) 

 
_____ 

 

 
Kommunestyrets behandling 09.02.2022: 

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

 
Kommunestyrets vedtak 09.02.2022: 

Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. For å utrede alternativer for fremtidig drift og utvikling av gnr. 40, bnr. 13, 
Kinnsåsen, nedsettes et utvalg bestående av tre politikere. Til utvalget velges 

følgende politikere: 
a. NN 
b. NN 

c. NN 
Som leder oppnevnes: 

Kommunedirektøren er sekretær. 
 

2. Utvalget skal legge frem sin innstilling for kommunestyret i løpet av høsten 

2022. 
 

3. Søknaden om statlig sikring av eiendommen opprettholdes. 
 

 
 
Ås, 13.01.2022 

 
Tom-Arne Tørfoss Nils Erik Pedersen 

Kommunedirektør Kommunalsjef  
  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 

Kommunestyret 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Kommunen kjøpte Kinnsåsen av Tine SA i 2021 for å sikre området for 
allmennheten. Kommunedirektøren anbefaler at det nedsettes et utvalg for å 

utrede ulike former for drift og utvikling av eiendommen. I tillegg anbefales det å 
opprettholde søknaden om statlig sikring av arealet for å få dekket inntil 100% 

av kjøpesummen, samt å kunne søke om midler til tilrettelegging av området.  
 
Fakta i saken: 

  
 
Eiendommen ligger ved Årungen og har vært i TINE SAs eie frem til høsten 2021. 

Eiendommen er regulert til friområde/park og ligger innenfor hensynssone 
naturmiljø i kommuneplanens arealdel. Kommunen kjøpte eiendommen høsten 
2021 for å sikre området som friluftsområde. Kommunen leier per i dag ut hytta 

på eiendommen, hovedsakelig til selskaper i helgene. Hytta er per i dag ikke 
godkjent for varig opphold/overnatting i andre etasje. Eiendommen ønskes 

tilgjengeliggjort for allmennheten. Det er i den forbindelse aktuelt å søke om 
statlig sikring av området. 
 

Kommunedirektøren har sendt søknad om statlig sikring av arealet for å 
overholde fristen som var 15.01.2022. 

 
Et statlig sikret friluftsområde er et friluftsområde som anses som viktig for 
allmennheten. Hensikten med statlig sikring er å sikre områder som allment 

tilgjengelige friluftslivsområder for dagens og framtidige generasjoner.  
 

Kommuner kan søke Miljødirektoratet om økonomisk støtte ved kjøp av områder 
som kommunen ønsker å sikre. Områder som har lokal verdi kan få støtte på 
50% av total kjøpesum. Områder med regional verdi kan få støtte på 100% av 

kjøpesummen. I søknaden om statlig sikring kan det også søkes om midler til 
grunnleggende istandsetting, det vil si tiltak som er nødvendige for at 

allmennheten skal kunne ta stedet i bruk på en trygg måte. Når et område blir 
statlig sikret kan kommunen hvert år etter sikringen søke om midler til 
tilretteleggingstiltak i området. I denne ordningen kan det gis støtte på inntil 
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100% til tiltak, men ved tildeling prioriteres søknader hvor kommunen, eller 
andre, bidrar med en egenandel på 20-50%.  

 
I søknad som er utarbeidet argumenters det for at Kinnsåsen har regional verdi. 
Det forventes at stedet vil bli besøkt av både lokale, regionale, nasjonale og 

internasjonale turgåere. Bakgrunnen for dette er Rostadion ved Årungen, Norges 
riksanlegg for roing, den nære forbindelsen til NMBU, og den store regionale 

skøytebanen som brøytes så snart isen legger seg. I tillegg går Pilgimsleden rett 
forbi Kinnsåsen og eiendommen bør kunne utgjøre en fin rasteplass for de som 
går hele eller deler av Pilgrimsleden fra Halden til Trondheim.  

 
Får kommunen innvilget søknaden er det mulighet for å få refundert inntil 100% 

av total kjøpesum. I søknaden er det også søkt om grunnleggende istandsetting 
av bygningsmassen og tilrettelegging av friområdet for totalt kr 2 225 000, 

hvorav 50 % må dekkes av egenandel fra kommunen.  
 
En statlig sikring vil gi kommunen følgende forpliktelser: 

 
• Drifts- og tilsynsansvar 

• Tilrettelegging av området for allmennhetens bruk  
• Vedlikehold av eksisterende tilretteleggingstiltak i området  
• Skjøtsel i området 

• Drift og vedlikehold av bygg og anlegg på området  
• Følge opp ulovligheter i området 

• Iverksette informasjonstiltak i området 
• Organisere økonomiske forhold i området 
• Bekoste normale driftsutgifter som påløper for området  

• Utarbeide forvaltningsplan for området 
• Kvalitetssjekke friluftslivsmodulen i Naturbase  

• Forberede forvaltningsavgjørelser som ligger til fylkeskommunen eller 
Miljødirektoratet. 

 

Miljødirektoratet har en egen veileder om forvaltning av statlig sikrede 
friluftsområder: 

 
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/myndigheter/forvalt
ning-statlig-sikrede-friluftslivsomrader/ 

 
Friluftsloven og allemannsretten gjelder også i statlig sikrede områder. Dette 

innebærer at det ikke skal være fysiske eller økonomiske hindre for å benytte 
området. Det er derfor begrenset hva som kan avgiftsbelegges innenfor statlig 
sikrede områder. Enkelte betalingsordninger kan likevel godtas, som for 

eksempel betaling for parkering dersom avgiften går til vedlikehold av 
parkeringsplassen. 

 
Det tillates også begrensning av retten til å telte i 2 døgn på samme sted dersom 
man lager lokal forskrift om dette. 

 
Adferdsregler for å opprettholde ro og orden, verne dyre- og plantelivet og 

fremme helsetiltak og sanitære forhold tillates, men alle regler må utformes på 
en positiv måte slik at det går klart frem at allmennheten er velkommen i 

området. 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/myndigheter/forvaltning-statlig-sikrede-friluftslivsomrader/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/myndigheter/forvaltning-statlig-sikrede-friluftslivsomrader/
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Kommersielle tiltak som kan fortrenge eller vanskeliggjøre allmennhetens 

friluftsliv skal ikke tillates i statlig sikrede friluftslivsområder. Hvis tiltaket skal 
tillates må det ha en klar tilknytning til områdets funksjon som friluftslivsområde 
for allmennheten. Statlig sikrede friluftsområder kan omdisponeres midlertidig til 

f.eks. festivaler.  
 

Det kan tas inntekt for bortleie av grunn eller av bygninger, men inntektene bør 
gå tilbake til området. 
 

Vurdering: 
Søknaden om statlig sikring ble sendt før politisk behandling for å overholde 

fristen 15.01.2022. Kommunedirektøren anbefaler å opprettholde denne 
søknaden.  

 
Den statlige sikringen er ikke til hinder for at hytta på eiendommen leies ut. For 
å sikre en god bruk og forvaltning av hele eiendommen, inkludert bebyggelsen, 

bør det utarbeides en plan for fremtidig bruk og drift av Kinnsåsen. Denne planen 
bør være godt politisk forankret. 

 
Kommunedirektøren anbefaler at nedsettes et utvalg med 3 politikere og med 
kommunedirektøren som sekretær som utreder ulike alternativer for fremtidig 

drift og bruk av eiendommen etter samme modell som ble benyttet for Breivoll. 
Dette inkluderer utarbeidelse av et konkurransegrunnlag for aktører som kan stå 

for drift, vedlikehold og utleie av hytta med sikte på å inngå en langsiktig avtale 
slik kommunen har med DNT på Breivoll. Utvalget bør se på hvilke målsetninger 
kommunen skal ha for Kinnsåsen, hva kommunen vil med stedet, hvordan 

kommunen ønsker at stedet skal benyttes og behovet for tilrettelegging, 
utbedring og vedlikehold. Utvalget bør også ha samtaler med aktuelle 

interessenter for drift av eiendommen for å avklare organisasjonens kapasitet og 
evne til drift av stedet. Kommunedirektøren anbefaler at utvalget lager en 
innstilling til fremtidig bruk og drift av Kinnsåsen som behandles politisk og 

følges opp av administrasjonen. 
 

Inntil avgjørelse om fremtidig bruk er tatt, administrerer kommunedirektøren 
korttidsutleie av hytta. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Dersom søknaden om statlig sikring innvilges vil kommunen få tilbake inntil kr 

5 126 342 som er det kommunen betalte for eiendommen i 2021 inkludert 
dokumentavgift og tinglysingsgebyr. 
 

Dersom kommunen får innvilget søknaden om grunnleggende istandsetting er 
egenandelen på kr 1 112 500. Tidsrammen for utføring av grunnleggende 

istandsetting er i søknaden satt til 01.12.2023. 
 
Statlig sikring vil også åpne muligheten for å søke om tilskudd til tilrettelegging 

av området i fremtiden. 
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Miljømessige konsekvenser: 
En statlig sikring vil være positivt for naturen rundt Kinnsåsen, og gi gode vilkår 

for skjøtsel, drift og tilrettelegging av området til beste for både innbyggerne og 
plante- og dyreliv. 
 

Alternativer: 
Det er et alternativ å trekke søknaden om statlig sikring av området. Kommunen 

vil da stå friere med tanke på fremtidig bruk og eventuell avhending. 
 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren anbefaler å opprettholde søknaden om statlig sikring slik at 

det er mulig å få refundert kjøpesummen, få tilskudd til grunnleggende 
istandsetting, samt mulighet til å søke om økonomisk tilskudd til tilrettelegging 

av området for allmennheten i fremtiden. Det er behov for en plan for videre 
bruk og drift av eiendommen. Kommunedirektøren anser det som 
hensiktsmessig med politisk involvering i planleggingen, og det anbefales derfor 

å nedsette et utvalg som kan utrede og komme med en innstilling om fremtidig 
bruk og drift av Kinnsåsen. 

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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K-23/22 
Forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy 
 
Saksbehandler:  Tiril Røssum-Tokerud Saksnr.:  21/01426-15 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 6/22 01.03.2022 

2 Kommunestyret 23/22 23.03.2022 

 

 
Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 01.03.2022: 
1. Forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy i Ås kommune (Viken), sjøkart nr. 4 

vedtas. 
2. Nye skilt som viser fartsbegrensningen settes opp når pålegg fra Kystverket 

foreligger. 
_____ 

 
 
Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 01.03.2022: 

Jan Henrik Martinsen (H) fremmet følgende forslag: 
Alternativt forslag til forskriftens § 2: 

5 knop er høyeste tillatte fart i kommunens sjøområdet sør for en tenkt linje 
mellom Speilodden (Nebba) og Åsebukta (Frogn). 
 

 
Votering: 

o Høyres forslag ble nedstemt 6-3 (2H, 1MDG) 
o Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy i Ås kommune (Viken), sjøkart nr. 4 
vedtas. 

2. Nye skilt som viser fartsbegrensningen settes opp når pålegg fra Kystverket 
foreligger. 

 

Ås, 03.01.2022 
 

Tom Arne Tørfoss Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør Kommunalsjef  
 teknikk, samfunn og kultur 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for næring og miljø 

Kommunestyret 
 
Vedlegg: 

1. Forslag til forskrift om fartsgrense fritidsfartøy Ås 
Saksfremlegg førstegangsbehandling av forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy 

Notat til utsatt sak om fartsgrense for fritidsfartøy i Bunnefjorden 
Vedtak HNM, 28092021, Sak 29/21, Forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy 
Saksutskrift Hovedutvalg for næring og miljø 28.09.2021 Forskrift om 

fartsgrense for fritidsfartøy 
Høring - Forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy  

Høringsuttalelse DNT 
Høringsuttalelse Andersen 
Høringsuttalelse Oslofjordens Friluftsråd 

Anmodning om regulering av fartsgrense for andre fartøy enn fritidsfartøy  
Fartsgrense for næringsfartøy i Ås kommune 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Høringsuttalelser 

 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
DNT Oslo og Omegn 
Oslofjordens friluftsråd 

Ole-Markus Andersen 
Frogn kommune 

Nesodden kommune 
Nordre Follo kommune 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Som følge av ny havne- og farvannslov er tidligere lokal forskrift om 
fartsbegrensning i Ås kommunes farvann opphevet. Det er derfor utarbeidet 

forslag til ny forskrift for fartsgrense for fritidsfartøy som ble vedtatt lagt ut på 
høring og offentlig ettersyn av hovedutvalg for næring og miljø 28.09.2021. 

Forslaget ble sendt på høring 14.10.2021 med høringsfrist 01.12.2021. Det har 
kommet inn 3 høringsinnspill og et varsel om pålegg om skilting. 
Kommunedirektøren foreslår å vedta forslaget til forskrift uten endringer. 

 
Fakta i saken: 

Ny havne- og farvannslov trådte i kraft 01.01.2020. Ny forskrift om fartsgrenser 
på sjøen trådte i kraft 15.05.2021. Det ble foreslått å innføre generell 

fartsgrense for fritidsfartøy da forskriften var på høring høsten 2020, men 
regjeringen mente lokale myndigheter var best egnet til å avgjøre fartsgrensen i 
lokale farvann basert på lokalkunnskap og lokale behov. I den nye havne- og 

farvannsloven § 8 er kommunene gitt hjemmel til å fastsette fartsgrenser for 
fritidsfartøy i kommunenes sjøområder. Kommunale forskrifter om fartsgrenser 

på sjøen vil gjelde sammen med ovennevnte forskrift om fartsgrenser til sjøs, 
herunder § 2 om aktsom ferdsel. Tidligere lokale forskrifter ble opphevet 
01.01.2022. Ås kommunes sjøområde har derfor ingen fastsatt fartsgrense for 

fritidsfartøy frem til det vedtas ny forskrift. 
 

Hovedutvalg for næring og miljø vedtok 28.09.2021 i sak 29/21 å sende forslag 
til ny forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy i Ås kommunes farvann på høring. 
Forslaget ble sendt på høring 14.10.2021 med høringsfrist 01.12.2021. 

 
Kommunen har, etter vedtak i sak 29/21, anmodet overordnede myndigheter om 

å fastsette 5 knop som maksimal fart for alle fartøy innenfor kommunens 
sjøområde.  
Kystverket skriver i sitt svar at de i forbindelse med arbeidet med nasjonal 

forskrift ikke så grunn til å fastsette fartsgrense for næringsfartøy i kommunens 
sjøområde fordi det ikke er registrert trafikk av næringsfartøy inn til kommunen, 

og at det ikke er hoved- eller biled i kommunen. Høringen av nasjonal forskrift 
ble av ukjent årsak dessverre ikke sendt Ås kommune, og kommunedirektøren 
ble først oppmerksomme på den etter høringsfristen. Dersom kommunen mener 

det er nyttetrafikk det er nødvendig å regulere i området ber Kystverket om at 
kommunen beskriver dette nærmere. Ved behov vil det være mulig å få 

innarbeidet Ås i nasjonal forskrift før fritidsbåtsesongen. 
 
Det har kommet inn 3 høringsinnspill som blir kommentert nedenfor i avsnittet 

«vurdering». 
 

Det har også kommet forhåndsvarsel om pålegg om å tilpasse eksisterende 
skilting av fartsgrenser til situasjonen fra 01.01.2022 fra Kystverket. Dette 
varselet er likelydende for alle kommuner uavhengig av hvor langt de har 

kommet i arbeidet med ny forskrift. 
 

Vurdering: 
I det følgende redegjøres det for de mottatte høringsinnspillene. 
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En privatperson, Ole-Markus Andersen, ber om at kommunen innfører maks 5 
knop 150 meter fra land. Han mener det vil skape unødvendig forvirring med en 

regel som kun gjelder den korte strekningen fra Bogen til Sjødalstrand. 
 
Kommunedirektøren mener en fartsgrense på 5 knop som styres av avstand fra 

land i et smalt område som Bunnefjorden ikke er hensiktsmessig med tanke på 
sikkerhet for myke trafikanter på sjøen som badende, padlere og roere, samt 

miljøet langs strandlinjen. 
 
I henhold til Forskrift om fartsgrenser på sjøen § 2 skal «enhver som fører fartøy 

utvise forsiktighet og avpasse farten etter sikt- og farvannsforholdene, fartøyets 
størrelse, konstruksjon og manøvreringsevne, slik at det ikke ved bølgeslag eller 

på annen måte oppstår fare eller voldes skade eller ulempe for personer, 
herunder badende, kano- og kajakkpadlere, andre fartøyer, kaier, 

akvakulturanlegg, strandlinjer, dyre- og fugleliv og omgivelsene for øvrig». 
 
Kommunedirektøren mener fart over 5 knop vil være i strid med ovennevnte 

bestemmelse også mer enn 150 meter fra land i Ås kommunes sjøområde. 
Kommunens sjøområde er bredere enn 150 meter fra land ikke bare mellom 

Bogen og Sjødalstrand men også helt innerst ved Nesset og flere steder mellom 
Nesset og Bogen. Det anses derfor som mest hensiktsmessig å fastsette 
fartsgrense på 5 knop i hele kommunens sjøområde, slik at det går klart frem i 

appen Båtfart at det ikke er tillatt å kjøre fortere enn 5 knop så lenge man 
befinner seg innenfor Ås kommunes sjøområde med fritidsfartøy. I forbindelse 

med høringen oppfordret vi våre nabokommuner til å vedta tilsvarende 
fartsgrense for sine sjøområder i Bunnefjorden. Dersom det vedtas vil det være 
enkelt for førere av fritidsfartøy – da vil fartsgrensen i hele Bunnefjorden være 5 

knop uavhengig av avstand fra land. Kommunen har også anmodet 
Samferdselsdepartementet/Kystverket om å fastsette fartsgrense for all 

sjøtrafikk innenfor kommunens sjøområde, det vil gi samme fartsgrense for alle 
fartøy, ikke bare fritidsfartøy. 
 

DNT Oslo og Omegn uttaler at de har mye aktivitet som tilfører «myke 
trafikanter» til Bunnefjorden, og at lavere fart blant fritidsbåtene i kommunens 

sjøområde helt klart vil bidra til lavere risiko for eventuelle ulykker. DNT støtter 
derfor det nye forslaget som innebærer 5 knop i hele kommunens sjøområde. 
 

Kommunedirektøren har ingen kommentarer til innspillet. 
 

Oslofjordens Friluftsråd anser forslaget som fornuftig og viktig og vil bidra til at 
nabokommunene vurderer tilsvarende tiltak.  De mener også at tiltaket vil ha 
positiv innvirkning på miljøet. 

 
De påpeker videre at det kan være problematisk med fartsbegrensning for 

seilbåter ettersom de må redusere seilføring og evt. miste fremdrift. De skriver 
samtidig at seilbåter i mindre grad går tett opp mot land pga. dybdeforhold. Det 
uttales at det kan være vanskelig å differensiere mellom seil- og motorbåter i 

forskrift. 
 

Videre skriver Oslofjordens Friluftsråd at de gjerne ser at kommunen igangsetter 
en synlighetskampanje for å øke kajakkpadleres sikkerhet på sjøen. 
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Kommunedirektøren har vurdert å differensiere mellom seil- og motorbåter i 
arbeidet med forskriften, men har kommet til at en seilbåt i høy fart også vil 

kunne ha et klart skadepotensiale for myke trafikanter. I tillegg vil en seilbåt 
kunne være vanskeligere å manøvrere enn en motorbåt, og det kan følgelig være 
mer utfordrende å hindre ulykker med en seilbåt enn en motorbåt dersom man 

er på kollisjonskurs med for eksempel en myk trafikant i høy fart. Følgelig mener 
kommunedirektøren at også seilbåter bør omfattes av forskriften, og at førere av 

disse må ta forholdsregler dersom de velger å seile innenfor kommunens 
sjøområde med høy trafikk av myke trafikanter, slik at de sikrer at farten holdes 
under 5 knop. De fleste fritidsseilbåter i dag har motor i tillegg til seil, slik at de 

likevel vil kunne ta seg frem innenfor kommunens sjøområde dersom det er 
sterk vind og vanskelig å seile under 5 knop. 

 
Når det gjelder synlighetskampanje anser kommunedirektøren innspillet som 

godt, og det tas til etterretning, men det er ikke relevant i forhold til forskriften 
som behandles i denne saken.  
 

Når det gjelder behov for fartsgrense for næringsfartøy er kommunedirektøren 
enig i Kystverkets vurdering om at det ikke er næringstrafikk innenfor 

kommunens sjøområde som gjør det hensiktsmessig med fartsbegrensning for 
næringsfartøy i kommunens sjøområde. 
 

Varsel om pålegg om skilting er sendt ut fra Kystverket for at kommunene ikke 
skal måtte søke om skilting, altså for å forenkle prosessen for alle parter. Frist 

for pålegget er foreslått til månedsskiftet mars/april. Det vil komme et konkret 
pålegg om hvor mange skilt kommunen skal sette opp etter at det foreligger 
vedtatt forskrift. 

 
Kommunedirektøren vil prioritere innkjøp og montering av skilt innen fristen som 

gis i pålegget. 
 
Samlet sett mener Kommunedirektøren at innspillene ikke gir grunn til å foreta 

endringer, og at forskriften derfor bør vedtas som foreslått uten endringer, og at 
det ikke er nødvendig å be Kystverket fastsette fartsgrense for næringsfartøy i 

vårt sjøområde. 
 
Økonomiske konsekvenser: 

Det vil være behov for 1-3 nye skilt. Kostnaden for innkjøp og montering av 
disse er estimert til ca kr 20 000 per skilt. Konkret antall skilt vil fremkomme av 

pålegg som først kommer fra Kystverket når forskriften er vedtatt. 
 
Miljømessige konsekvenser: 

Fartsbegrensning vil ha positive konsekvenser for miljøet på og langs sjøen. 
 

Alternativer: 
Mindre endringer i forskriftsteksten kan innarbeides. Er det omfattende endringer 
må forskriften ut på ny høring. Dersom forskriften ikke vedtas vil det i 

båtfartappen fremstå som «fri fart» på Ås-siden av Bunnefjorden. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
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Ikrafttredelse av vedtaket: 
09.02.2022 

______ 

Konklusjon med begrunnelse: 
Foreslått forskrift vedtas for å sikre trygg ferdsel for alle, og særlig for myke 

trafikanter, i kommunens sjøområde. Skilt settes opp når pålegg fra Kystverket 
foreligger, slik at førere av fritidsfartøy kan se hvilken fartsgrense som er 

gjeldende også uten å bruke appen båtfart. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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K-24/22 
Revisjon av samarbeidsavtale om voksenopplæring - 
Frogn, Vestby og Ås kommuner 
 
Saksbehandler:  Anders Glette Saksnr.:  21/03979-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 2/22 19.01.2022 

2 Formannskapet 6/22 26.01.2022 

3 Kommunestyret 8/22 09.02.2022 

4 Kommunestyret 24/22 23.03.2022 

 
 
Formannskapets innstilling 26.01.2022: 

Ås kommunestyre vedtar revidert samarbeidsavtale om voksenopplæring mellom 
Frogn, Vestby og Ås kommuner, jf. vedlagte samarbeidsavtale. 

 
Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere samarbeidsavtalen per 1.1.2026. 
Fullmakten avgrenses til å fjerne henvisningene til Introduksjonsloven fra 

samarbeidsavtalen. 
 

_____ 
 
 

Tidligere behandlinger: 
 

Formannskapets behandling 26.01.2022: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

_____ 

 
Kommunestyrets behandling 09.02.2022: 

Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 
 

Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 09.02.2022: 

Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
_____ 

 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 19.01.2022: 

Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 19.01.2022: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Ås kommunestyre vedtar revidert samarbeidsavtale om voksenopplæring mellom 

Frogn, Vestby og Ås kommuner, jf. vedlagte samarbeidsavtale. 
 

Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere samarbeidsavtalen per 1.1.2026. 
Fullmakten avgrenses til å fjerne henvisningene til Introduksjonsloven fra 
samarbeidsavtalen. 

 
Ås, 09.12.2021 

 
Tom-Arne Tørfoss Tove Kreppen Jørgensen 
Kommunedirektør Kommunalsjef helse og mestring 

  
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for helse og sosial 
Formannskapet  

Kommunestyret 
 
Vedlegg: 

Revidert samarbeidsavtale 
Vedlegg til samarbeidsavtale om administrativt vertskommunesamarbeid 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Rektor Ås læringssenter 
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Saksutredning 
 

Sammendrag: 
I forbindelse med endringer i lov om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) og ny lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og 

arbeid (integreringsloven) har samarbeidsrådet ved Ås læringssenter bedt om at 
samarbeidsavtalen revideres slik at den refererer til gjeldende lover. 

 
I sak K-41/21 ble det vedtatt en revidert samarbeidsavtale for 
vertskommunesamarbeidet. Denne avtalen trådde aldri i kraft ettersom 

samarbeidskommunene Frogn og Vestby ønsket en grundigere gjennomgang av 
endringene før politisk behandling. Videre arbeid med ny revisjon av avtalen har 

skjedd gjennom 2021 i samarbeid mellom fagenhetene i samarbeidskommunene, 
med bistand fra kommunenes jurister.  

 
Fakta i saken: 
Kommuneloven er blitt endret siden samarbeidsavtalen ble inngått. Paragrafen 

som omhandler administrativt vertskommunesamarbeid er i den reviderte loven, 
LOV2018-06-22-83, § 20–2. 

 
Avtalen refererer også til Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for 
nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) (LOV-2003-07-04-80). Den ble 

1.1.2021 erstattet av Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og 
arbeid (integreringsloven) (LOV-2020-11-06-127). 

 
Det må fortsatt refereres til introduksjonsloven i avtalen ettersom denne fortsatt 
gjelder for deltakere med oppholdstillatelse før 01.01.2021, og vil være 

gjeldende for disse frem til 31.12.2025. 
 

I Ås kommune er tittelen rådmann erstattet med tittelen kommunedirektør. 
 
Ås voksenopplæring fikk med virkning fra 1.1.2020 navnet Ås læringssenter etter 

vedtak i Ås kommunestyre. Endringene tas inn i avtalen. 
 

Pkt. 4 endres i tråd med kommuneloven § 20-2. Videre henvises det til lovene 
der myndighet og oppgaver delegeres uten opplisting av paragrafer. Avtalen får i 
stedet et vedlegg over hvilke lovparagrafer og forskriftsbestemmelser som 

delegeres. Det er ingen foreslåtte endringer i hvilke oppgaver som delegeres i 
forhold til hvordan samarbeidsavtalen praktiseres i dag. 

 
I Pkt 5.4 presiseres det at vertskommunen skal orientere samarbeidskommunene 
om vedtak og beslutninger som medfører endringer i drift og budsjett eller 

liknende. 
 

Pkt. 7.4. i avtalen foreslås endret i tråd med gjeldende praksis. Følgende tas inn: 
Hver enkelt kommune har ansvar for å utstede deltakerbevis for 
introduksjonsprogram. Vertskommunen har ansvar for utstedelse av 

deltakerbevis for gjennomført eller avbrutt opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap, prøvebevis samt vitnemål og kompetansebevis for 

grunnskolen. 
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Pkt. 9 i avtalen er endret. De to første setningene tas ut og erstattes med: 
Avtalen evalueres årlig. Endringer som gjelder forhold nevnt i kommuneloven § 

20-4 skal vedtas av de enkelte kommunestyrene. Øvrige endringer i avtalen 
sendes styringsgruppen som avgjør videre saksgang. 
 

Vurdering: 
Endringene er hovedsakelig av formell karakter og nødvendige for at avtalen skal 

samsvare med gjeldende lovverk. Avtalen må fylle kravene som stilles til en slik 
avtale i kommuneloven § 20-4. Det er også tatt en vurdering om avtalen er klar 
nok i forhold til gjeldende praktisering av samarbeidet og delegering av 

myndighet og oppgaver. 
Når avtalen revideres, er det hensiktsmessig å samtidig oppdatere navn og titler. 

 
Økonomiske konsekvenser: 

Endringene har ingen økonomiske konsekvenser. 
 
Miljømessige konsekvenser: 

Endringene har ingen miljømessige konsekvenser. 
 

Alternativer: 
Alternativ 1: revidert samarbeidsavtale vedtas i tråd med kommunedirektørens 
innstilling. 

Alternativ 2: revidert samarbeidsavtale vedtas ikke. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Samarbeidsavtalen om vertskommunesamarbeid med Vestby og Frogn når det 
gjelder voksenopplæring innen grunnskole for voksne, opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap for innvandrere og introduksjonsprogram for flyktninger må 
være utformet i henhold til gjeldende lovverk og bør derfor endres i henhold til 

forslaget. 
 
Kan vedtaket påklages? 

Nei. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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K-25/22 
Integreringen i Ås 
 
Saksbehandler:  Anders Glette Saksnr.:  22/00490-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 3/22 01.03.2022 

2 Eldrerådet 4/22 01.03.2022 

3 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 4/22 01.03.2022 

4 Hovedutvalg for helse og sosial 6/22 02.03.2022 

5 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 8/22 02.03.2022 

6 Kommunestyret 25/22 23.03.2022 

 

 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 02.03.2022: 

 Orienteringen tas til etterretning 
 
 Hovedutvalg for helse og sosial vil vektlegge viktigheten av integrering og ber 

om en skriftlig orientering av tjenesten hvor bolig, sysselsetting og 
norskopplæring tas opp innen 30.06.2024. 

 
_____ 

 

 
Tidligere behandlinger: 

 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 02.03.2022: 
Nav-leder Randi Falao orienterte om saken og besvarte på spørsmål fra utvalget. 

 
Rubina Mushtaq Rikheim (H) fremmet følgende forslag: 

Hovedutvalg for helse og sosial vil vektlegge viktigheten av integrering og ber 
om en skriftlig orientering av tjenesten hvor bolig, sysselsetting og 
norskopplæring tas opp innen 30.06.2024. 

 
Votering: 

Kommunedirektørens innstilling med Høyres forslag ble enstemmig tiltrådt. 
_____ 

 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 02.03.2022: 

Nils H. Sopp (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur vil vektlegge viktigheten av 

integrering og ber om en skriftlig orientering av tjenesten hvor bolig, 
sysselsetting og norskopplæring tas opp, innen 30.06.2024 

 

Votering: 
 Kommunedirektørens innstilling med tillegget fra H ble enstemmig vedtatt. 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 02.03.2022: 
1. Orienteringen tas til etterretning. 
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2. Hovedutvalget for oppvekst og kultur vil vektlegge viktigheten av integrering 
og ber om at en skriftlig orientering av tjenesten hvor bolig, sysselsetting og 

norskopplæring tas opp, innen 30.06.2024.  
 

_____ 

 
  

 
Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling 01.03.2022: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 
Råd for personer med funksjonsnedsettelses innstilling 01.03.2022: 

Orienteringen tas til etterretning 
 

_____ 
  
 

Eldrerådets behandling 01.03.2022: 
Eldrerådet drøftet seg frem til følgende tilleggsuttalelse: 

Eldrerådet har tiltro til at Ås kommune løser utfordringene med eventuelle 
flyktninger som kommer på en god måte. 
 

Votering: (5 stemmer) 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt.  

Eldrerådets tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Eldrerådets innstilling 01.03.2022: 

Orienteringen tas til etterretning med følgende tillegg: 
Eldrerådet har tiltro til at Ås kommune løser utfordringene med eventuelle 

flyktninger som kommer på en god måte. 
 

_____ 

  
 

Ungdomsrådets behandling 01.03.2022: 
Ungdomsrådet tar saken til orientering. 
 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt 

 
Ungdomsrådets vedtak 01.03.2022: 
Orienteringen tas til etterretning 

 
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Orienteringen tas til etterretning 
 

 
Ås, 01.02.2022 
 

Tom-Arne Tørfoss Tove Kreppen Jørgensen 
Kommunedirektør Kommunalsjef helse og mestring 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsråd 

Eldreråd 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse 
Hovedutvalg for helse og sosial 

Kommunestyre 
 

Vedlegg:  
Svar brukerundersøkelse i introduksjonsprogrammet 2020 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
NAV-leder  
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Saksutredning: 
 

Fakta i saken: 

Saken fremmes som følge av vedtak kommunestyrets sak 130/20:  

Kommunestyret ber rådmannen om sak om integrering av flyktninger i Ås. I 

dette ligger en helhetlig diskusjon hvor både bolig, sysselsetting og 
norskopplæring tas opp. Saken sendes først til politisk behandling i hovedutvalg 

for helse- og sosial før den sendes videre til kommunestyret innen 30.09.2021. 

For å gi en helhetlig oversikt over integrering av flyktninger i Ås kommune, er 
det i denne saken tatt utgangspunkt i mål og hovedgrep i regjeringens 

integreringsstrategi «Integrering gjennom kunnskap» (Kunnskapsdepartementet, 
2018). Det overordnede målet i strategien er høyere deltakelse i arbeids- og 

samfunnsliv.  

Saken innledes med et overblikk over bosettingsarbeid og boligsituasjon for 

flyktningene rett etter ankomst (del 1). Videre omtales integreringsarbeidet i 
kommunen. I integreringsstrategien er arbeidsdeltakelse fremhevet som et 
sentralt mål, og utdanning og kvalifisering som den viktigste nøkkelen. Arbeidet i 

kommunen med kvalifisering for videre deltakelse i utdanning eller arbeidsliv er 
beskrevet i del 2. I del 3 omtales arbeidet i kommunen rettet mot høyere 

deltakelse i samfunnsliv blant flyktninger, i tråd med integreringsstrategiens 
innsatsområder «Hverdagsintegrering» og «Retten til å leve et fritt liv». Til slutt 
oppsummeres noen utfordringer flyktningeteamet møter i sitt arbeid. 

 
Vurdering: 

1. Ankomst til kommunen - bosetting og bolig 

1.1 Bosetting i Ås kommune 

Figur 1. Bosetting av flyktninger i Ås kommune   

 

Som vist i Figur 1, er det siden 2016 bosatt 106 flyktninger i kommunen. I tillegg 

til flyktningene som er bosatt er det ankommet til sammen 12 familiemedlemmer 
på familiegjenforening i samme tidsrom. Flyktninger som bosettes etter avtale 
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med IMDi utløser integreringstilskudd. Familiegjenforente med flyktninger inngår 
ikke i bosettingstallene, men også disse utløser tilskudd.  

1.2 Boligsituasjon 

Flyktninger som bosettes får i hovedsak tildelt 3-årige leiekontrakter i 
kommunale boliger eller i boliger med kommunal tildelingsrett. I enkelte saker 

bosettes flyktninger i private utleieboliger de selv eller flyktningeteamet i NAV Ås 
har fremskaffet til leie, eller de bosettes sammen med flyktninger som allerede 

bor i kommunen.  

Figur 2. Boligsituasjonen. 2016-2021 

  

 

En tredjedel av flyktningene som er bosatt ble tatt imot i private utleieboliger. De 

resterende to tredjedeler er bosatt i kommunale boliger eller boliger med 
tildelingsrett.  

Av de 106 flyktningene som er bosatt siden 2016 har 11 personer flyttet fra 

kommunale boliger til private utleieboliger. En husstand på 4 har fått mulighet til 
å kjøpe egen bolig gjennom startlånordningen. 5 flyktninger har i samme periode 

flyttet fra private til kommunale utleieboliger.  

Et presset leie- og eiemarked med høye priser gjør overgangen fra kommunale 
til private boforhold utfordrende for flyktninger. Med mål om en raskere 

overgang til egen bolig er boliganskaffelse gjort til tema i både individuell 
veiledning og i kurstilbudet i introduksjonsprogrammet. Boligkontoret bidrar i 

kursene med informasjon om Husbankens bostøtteordning. 

 

2. Kvalifisering for norsk arbeidsliv 

I følge integreringsstrategien er norskferdigheter, utdanning og kunnskap de 
viktigste redskapene for at hver enkelt kan skape det livet hun eller han ønsker 

seg. Et hovedmål for regjeringen er økt arbeidsdeltakelse blant innvandrere 

Kommunale 
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Bol iger med 
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gjennom bedre kvalifisering og utdanning 
(https://www.regjeringen.no/contentassets/b98e1d0bbe9248cb94e00d1e935f21

37/regjeringens-integreringsstrategi-20192022.pdf). 

2.1 Introduksjonsprogram 

Flyktninger mellom 18 og 55 år som bosettes i kommunen etter avtale med IMDi 

har rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram. Formålet med 
introduksjonsprogrammet er at flyktningene tidlig integreres i det norske 

samfunnet og blir økonomisk selvstendige. Deltakere i programmet får 
introduksjonsstønad så lenge de deltar i programmet. Programmet er helårig og 
på fulltid. Flyktninger som fikk oppholdstillatelse innvilget før 2021 deltar i 

ordningen etter introduksjonsloven, mens integreringsloven er gjeldende for alle 
som har fått opphold innvilget etter 1.1.2021.  

2.2 Norskopplæring og samfunnskunnskap 

Voksne innvandrere mellom 16-67 år med en oppholdstillatelse som danner 

grunnlag for varig oppholdstillatelse, har rett og/eller plikt til å gjennomføre et 
gitt antall timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Timeantallet blir 
bestemt av utdanningsbakgrunnen til de aktuelle innvandrerne. Kommunen er 

pliktig til å tilby opplæringen innen tre måneder etter bosetting.  

Undervisningen skal deles i tre forskjellige spor: 

 Spor 1 for personer med liten eller ingen skolegang 
 Spor 2 for personer med barneskole/grunnskole eller videregående 

skole fra hjemlandet 
 Spor 3 for personer med høyere utdanning fra hjemlandet og 

undervisningen har rask progresjon 

Kravet og fristen til opplæring i samfunnskunnskap på et språk som 

innvandreren forstår har økt fra 50 timer til 75 timer innen ett år etter bosetting 
i kommunen.  

Det understrekes at undervisningen skal være tilpasset deltakerne. 

Læringssenteret har i 2021 hatt en økning i antall deltagere. Det betyr at både 
norskgrupper og grunnskoleklasser har økt gjennom året. Læringssenteret har 

god kompetanse når det gjelder opplæring og integrering.  

2.3 Resultater for introduksjonsprogrammet 

Den viktigste målbare faktoren i kommunens integreringsarbeid er deltakeres 

overgang til arbeid og utdanning etter fullført introduksjonsprogram. Statens 
målsetning følger av det årlige tildelingsbrevet til Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet; 

70 prosent av deltakere i introduksjonsprogram skal være i arbeid eller 

utdanning ett år etter avsluttet program (skal øke for hhv menn og kvinner). 

Resultatkravet på 70 prosent har vært uendret gjennom flere år, men har aldri 
vært nådd på landsbasis. 

Det er SSB-tall som er utgangspunkt for disse målingene. SSB-tallene viser at Ås 
kommune har oppnådd gode resultater gjennom flere år: 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/b98e1d0bbe9248cb94e00d1e935f2137/regjeringens-integreringsstrategi-20192022.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/b98e1d0bbe9248cb94e00d1e935f2137/regjeringens-integreringsstrategi-20192022.pdf
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Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet, status på arbeidsmarkedet i 

november året etter. Andel sysselsatt og/eller under utdanning (antall i 
parentes): 

Ås kommune  Hele landet   

2020:   79 % (16)  61 % 

2019:   70 % (21)  66 % 

2018:   76 % (19)  63 % 

2017:   63 % (10)  62 % 

2016:          ≥69 % (≥11)  61 %    

2015:           100 %(4)  58 %    

2014:   67 % (10)  62 %      

 

2.4 Brukerundersøkelse i introduksjonsprogrammet 

Siden 2020 har IMDi gjennomført en årlig brukerundersøkelse for deltakere i 
introduksjonsprogrammet. Undersøkelsen gir kommunen verdifull kunnskap om 
hvordan våre deltakere opplever introduksjonsprogrammet.  

Svarene på brukerundersøkelsen fra 2020 følger saken som vedlegg. 
Undersøkelsen viser at deltakerne jevnt over er godt fornøyd med tilbudet i 

introduksjonsprogrammet. Området med størst negativt avvik fra 
gjennomsnittsbesvarelsen nasjonalt var angående bruk av digitale hjelpemidler 
på skolen. Siden tidspunktet for besvarelsen i 2020 har Ås Læringssenter fornyet 

store deler av skolens IT-utstyr og gjennomført kompetansehevingstiltak blant 
ansatte på bruk av digitale hjelpemidler i undervisningen.  

Brukerundersøkelse for 2021 ble gjennomført i desember 2021, resultatene er 
ikke klare. Undersøkelser vil bli brukt som et verktøy for videre utvikling og 
tilrettelegging av tilbudet. 

 

3. Hverdagsintegrering og retten til å leve et fritt liv 

I tillegg til arbeidet med å kvalifisere nyankomne flyktninger for norsk arbeidsliv 
inneholder regjeringens integreringsstrategi innsatsområdene 
Hverdagsintegrering og Retten til å leve et fritt liv. Regjeringens mål er at 

innvandrere skal oppleve økt tilhørighet og deltakelse i samfunnslivet, blant 
annet gjennom å legge til rette for felles møteplasser. Regjeringen ønsker å 

styrke de gode fellesskapene og redusere barrierer for deltakelse. 

3.1 Hverdagsintegrering 

Hverdagsintegrering handler om hvordan vi alle bidrar til integrering gjennom 

daglig kontakt på formelle og uformelle møteplasser i samfunnet.  

I Ås kommune har vi mange aktører som gjør en aktiv innsats for å skape disse 

møteplassene. Frivillighetssentralen, Ås internasjonale kulturskole, Ås og Vestby 
Røde kors, Breivoll gård og de lokale idrettslagene Ås IL og Nordby IL er kun 
noen av aktørene som gjennom ulike aktiviteter og tiltak gjør en viktig innsats 

for integreringen i Ås. NAV Ås samarbeider med disse og andre aktører om 
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rekruttering til ulike aktiviteter. Ved bosetting av nye flyktninger inngår 
kartlegging av både barn og voksnes fritidsinteresser, med en målsetning om at 

alle flyktninger som bosettes i kommunen skal få mulighet til å delta i minst én 
fritidsaktivitet. Brukerundersøkelsen fra 2020 viser at 88 % av deltakerne i 
introduksjonsprogrammet deltar i fritidsaktiviteter. 

Et av grepene for bedre hverdagsintegrering i integreringsstrategien er å fremme 
god helse blant innvandrere (Kunnskapsdepartementet, 2018). NAV Ås har med 

støtte fra Statsforvalteren gjennomført et ettårig prosjekt Tilpassede 
helsetjenester til flyktninger. Prosjektmidlene har gitt mulighet for å ha en 
helsesykepleier ansatt i en 70 % stilling med ansvar blant annet for 

helsekartlegging av nye flyktninger som har blitt bosatt i kommunen. Prosjektet 
avsluttes i februar 2022. Som et resultat av prosjektet er det opprettet et 

tverrfaglig flyktningehelseteam i kommunen som vil bestå etter 
prosjektperioden.  

3.2 Retten til å leve et fritt liv 

Innsatsområdet Retten til å leve et fritt liv omhandler arbeidet mot negativ sosial 
kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Ås 

Videregående skole har en egen IMDi-ansatt minoritetsrådgiver som arbeider 
spesielt med disse områdene. Denne minoritetsrådgiveren bidrar også i 

introduksjonsprogrammet med kurs og informasjon.  

Ås Læringssenter har selv ansatte i introduksjonsprogrammet med svært god 
kompetanse og erfaring på disse områdene. Denne kompetansen, i kombinasjon 

med tett individuell oppfølging av NAV Ås øker kommunens muligheter for å 
avdekke konkrete tilfeller og sette i gang tiltak eller politianmeldelse. 

Krise- og incestsenteret i Follo, Regionsenter for barn og unges psykiske helse 
Øst og Sør, Politi og barnevern er andre aktører som bidrar i Læringssenterets 
arbeid på dette feltet, både i forebyggende informasjonsarbeid og i konkrete 

enkeltsaker. 

 

Vurdering: 

Utfordringer i integreringsarbeidet 

Hvem bosettes i kommunen 

En stadig større andel av flyktningene som bosettes kommer til Norge som 
overføringsflyktninger. I denne gruppen er det en overvekt av kvinner og barn. 

Årsaken til dette et at spesielt «sårbare» kvinner prioriteres ved uttak av 
overføringsflyktninger. Dette medfører at for mange i denne gruppen vil det ta 
lengre tid å komme seg over til arbeid og utdanning, blant annet på grunn av lav 

formell kompetanse eller dårlig helse.  

Tilgang på riktige boliger 

Det oppleves som utfordrende å fremskaffe nok og riktige boliger for bosetting 
av nye flyktninger. Anmodnings og vedtakstallene for bosetting varierer år for år, 
og man vet heller ikke om det blir enslige eller familier som tildeles kommunen 

for bosetting.  Særlig boliger for bosetting av større familier er vanskelig å 
fremskaffe. Det finnes få familieboliger i den kommunale eiendomsmassen mens 

større boliger på det private leiemarkedet gjerne omgjøres til bokollektiv for 
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studenter. Selv om boliger kan være en utfordring har Ås hvert år håndtert 
boligbehovet ved mottak av flyktninger. 

  

Tilknytning til arbeidsmarkedet 

Siden mars 2020 har det vært innført smitteverntiltak og nedstenginger som har 

gitt store konsekvenser for en rekke næringer. Økningen i arbeidsledighet blant 
innvandrere var betraktelig sterkere enn for den øvrige befolkningen. Selv om 

det nå skjer en positiv utvikling i ledighetstallene har de siste to årene vist oss at 
innvandrere (særlig med bakgrunn fra Afrika og Asia) er sårbare for endringer i 
arbeidsmarkedet. Dette henger ofte sammen med at mange flyktninger mangler 

formell kompetanse når de kommer til landet og at personer med lav utdanning 
generelt har vanskeligere for å komme seg inn i arbeidsmarkedet i Norge. Andre 

årsaker til at flyktninger har utfordringer med varig og stabil tilknytning til arbeid 
er blant annet at de i større grad jobber deltid, og at de er overrepresentert i 

yrker som er særlig utsatte for konjunktursvingninger i den norske økonomien. 
Dette inkluderer blant annet salgs- og serviceyrker, samt renholdere, 
hjelpearbeidere mv. For eksempel var hele 51 prosent av flyktningene 

sysselsatte i salgs- og serviceyrker i 2019 
(https://www.imdi.no/contentassets/03d9d7b5995943de8010f8182e4c2a91/indi

katorer-for-integrering-2021.pdf). 

 

Oppsummering 

Ås kommune har sammen med NAV Ås etablert en god praksis når det gjelder 
mottak og integrering av flyktninger. Ås samfunnet har et stort mangfold i 

befolkningen noe som oppleves som berikende. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Ingen 
 

Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
 

Alternativer: 
Ingen 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Ikke relevant. 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart. 
  

https://www.imdi.no/contentassets/03d9d7b5995943de8010f8182e4c2a91/indikatorer-for-integrering-2021.pdf
https://www.imdi.no/contentassets/03d9d7b5995943de8010f8182e4c2a91/indikatorer-for-integrering-2021.pdf
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K-26/22 
Vurdering av mattilbudet i kommunale barnehager 
 
Saksbehandler:  Jeanette Schou Saksnr.:  21/00837-26 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 4/22 02.03.2022 

2 Administrasjonsutvalget 2/22 09.03.2022 

3 Formannskapet 20/22 09.03.2022 

3 Kommunestyret 26/22 23.03.2022 

 

Nytt vedlegg: 
Vedlegg nr. 9 er lagt på saken etter formannskapets behandling. 

  
Formannskapets innstilling 09.03.2022: 

De kommunale barnehagene beholder dagens ordning med ett lunsjmåltid og ett 
fruktmåltid.  

 
_____ 

 

 
Tidligere behandlinger: 

 
 
Formannskapets behandling 09.03.2022: 

Administrasjonsutvalgets innstilling ble presentert i møtet. 
 

Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

_____ 

 
  

 
Administrasjonsutvalgets behandling 09.03.2022: 
Votering: Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 
Administrasjonsutvalgets innstilling 09.03.2022: 

De kommunale barnehagene beholder dagens ordning med ett lunsjmåltid og ett 
fruktmåltid. 
 

_____ 
  

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 02.03.2022: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 02.03.2022: 

De kommunale barnehagene beholder dagens ordning med ett lunsjmåltid og ett 
fruktmåltid.  
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

De kommunale barnehagene beholder dagens ordning med ett lunsjmåltid og ett 
fruktmåltid.  

 
Ås, 13.01.2022 
 

Tom-Arne Tørfoss Per Korsvik 
kommunedirektør kommunalsjef 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur 
Administrasjonsutvalget 

Formannskapet 
Kommunestyret 

 
Vedlegg:  
 

1. Høringsbrev - Kostprisøkning tilsvarende ett og to ekstra måltider i 
kommunale barnehager 

2. Høringssvar fra Nordby barnehage SU 
3. Høringssvar fra Frydenhaug barnehage SU 
4. Høringssvar fra Tunveien barnehage med avdeling Sagalund SU 

5. Høringssvar fra Søråsteigen barnehage med avdeling Rustadskogen SU 
6. Høringssvar fra Vinterbro barnehage SU 

7. Høringssvar fra Solbergtunet barnehage SU 
8. Høringssvar fra Utdanningsforbundet 

9. Høringssvar fra Fagforbunde Ås Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst  
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 

Virksomhetsleder for barnehager 
Kommunale styrere 

 
 

Saksutredning: 

 
Sammendrag: 

Kommunedirektøren ble i desember 2020, bedt om å legge frem en sak om 
muligheten for flere måltider i de kommunale barnehagene. Det vises til vedtak 
10.12.2020 i K-125/20 Verbaldel punkt 3.  

 
I tråd med vedtaket la kommunedirektøren frem i april sak K-26/21 "Vurdering 

av muligheter for kommunale barnehager til å organisere mer matservering". 
Kommunestyrets vedtak 05.05.2021; Barnehagene sender ut på høring til 
samarbeidsutvalgene i henhold til kostprisøkning tilsvarende ett og to ekstra 
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måltider. I vedtaket av 05.05.2021 går det fram at kommunedirektøren skal 
legge frem en ny sak for Hovedutvalg for oppvekst- og kultur (HOK) når 

høringsperioden er over. Eventuelle endringer i mattilbud skal endelig vedtas i 
kommunestyret. 
 

Høringsperioden var 1.10.21-1.12.21. I tillegg til fastsatte høringsinstanser 
mottok kommunen 10 private høringsuttalelser. Totalt 17 høringsuttalelser 

 
Tilbakemeldinger i høringen viser at flertallet ønsker å opprettholde mattilbudet 
slik det er i dag. Årsaken er først og fremst behovet for bemanningstetthet på 

avdeling - ressursbruk, pris og rom for foreldrenes egne valgmuligheter 
 

 
Fakta i saken: 

Kommunedirektøren ble desember 2020, bedt om å legge frem en sak om 
muligheten for flere måltider i de kommunale barnehagene. Det vises til vedtak 
10.12.2020 i K-125/20 Verbaldel punkt 3: "Kommunedirektøren bes legge fram 

en sak i 2021 om muligheter for barnehagene til å organisere mer matservering, 
som selvfinansieres gjennom kostpris. Matserveringen skal være enkel, sunn, 

næringsrik og ha lav pris". 
 
 I april 2021 la kommunedirektøren frem sak K-26/21 "Vurdering av muligheter 

for kommunale barnehager til å organisere mer matservering". 
Kommunedirektørens innstilling var å opprettholde dagens mattilbud og dagens 

kostpris. Kommunestyrets vedtak 05.05.2021: Barnehagene sender ut på høring 
til samarbeidsutvalgene i henhold til kostprisøkning tilsvarende ett og to ekstra 
måltider og gjør en eventuell vedtektsendring i henhold til høringssvar. 

Vedtektsendringene vedtas endelig av Hovedutvalget for oppvekst og kultur. 
Økning eller opprettholdelse av mattilbudet i barnehagene, medfører derimot 

ingen endring av Vedtekter for kommunale barnehager i Ås. 
 
I vedtaket av 05.05.2021 går det fram at kommunedirektøren skal legge frem en 

ny sak for Hovedutvalg for oppvekst- og kultur (HOK) når høringsperioden er 
over. Eventuelle endringer i mattilbud skal endelig vedtas i kommunestyret. 

 
Høringen ble gjennomført i tråd med vedtaket for å sikre at berørte parter fikk anledning til å uttale 
seg, jf. forvaltningsloven § 37. Høringsinstanser var barnehagenes samarbeidsutvalg (SU), og de 
ansatte gjennom Utdanningsforbundet og Fagforbundet. 
 
Styrerne i de kommunale barnehagene videreformidlet høringen til sitt SU. Styrerne oppfordret 
foreldre til å delta i høringen ved å informere om høringen på barnehagens foreldremøte eller via andre 
kommunikasjonskanaler. Flere av barnehagene har hatt saken oppe i FAU-møter slik at foreldrene har 
kunnet stille spørsmål. I tillegg valgte flere samarbeidsutvalg å gjennomføre spørreundersøkelse ut til 
hele foreldregruppen. 
 
Høringsperioden var 1.10.21-1.12.21. I tillegg til fastsatte høringsinstanser mottok kommunen 10 
private høringsuttalelser. Totalt 17 høringsuttalelser. 
 
I høringen ble følgende 4 alternativer for fremtidig mattilbud i de kommunale 

barnehagene presentert: 
 

1. Beholde dagens ordning med ett lunsjmåltid og ett fruktmåltid for kr. 400  
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2. Øke til 2 måltider og ett fruktmåltid og øke kostprisen til mellom kr. 488-
579 

3. Øke til 3 måltider og ett fruktmåltid og øke kostprisen til mellom kr. 576-758 
4.  Avvikle ordningen med matservering i barnehagene og fjerne kravet om kostpenger. 

 

Barnehagene serverer i dag lunsjmåltid og fruktmåltid med drikke. Foreldre kan 
velge å ha med matboks til frokost og eventuell tilleggsmat til fruktmåltidet. 

Foreldrene betaler kr 400 i kostpenger 11 måneder i året. 25 % av kostpengene 
går til å finansiere deler av stillingen til en ansatt som jobber på kjøkken. 
Resterende deler av stillingen på kjøkkenet er beregnet inn som en del av 

grunnbemanningen i barnehagen. Les flere betraktninger og beregninger av 
kostpris i saksdokumentene til K-26/21. 

 
Vurdering: 

Mulighetene for å organisere flere matserveringer i barnehagene vil variere med 
utgangspunkt i antall barn per barnehage og hvorvidt personalets arbeidstid skal 
prioriteres til måltider eller til annet pedagogisk arbeid. Det kommer tydelig frem 

i flere av høringsinnspillene at det ikke er ønskelig at personalets arbeidstid og 
ressurser skal brukes til måltider på bekostning av pedagogisk arbeid direkte på 

avdeling. Det trekkes frem i flere av høringssvarene at ved et fullkosttilbud i 
barnehagene, forventes det at flere barn vil benytte hele fullkosttilbudet. Dette 
vil påvirke pågangen av antall barn oppimot serveringene av måltider, og vil 

dermed gi konsekvenser for fleksibiliteten i bruken av personalressursene. 
 

Kommentarer til høringssvar: 
Samarbeidsutvalget i Solbergtunet trekker blant annet frem at mange av 
familiene ønsker å spise frokost hjemme og ønsker derfor ikke å betale mer for 

et tilbud de ikke benytter seg av. I Solbergtunet barnehage svarer 79 av totalt 
119 at de ønsker å opprettholde tilbudet slik det er i dag – alternativ 1. 

 
Flertallet i samarbeidsutvalget i Vinterbro barnehage stemte for alternativ 1. 
 

Samarbeidsutvalget i Søråsteigen med avdeling Rustadskogen trekker frem at: 
«Ved mer matservering vil personalet på avdelingene måtte bruke mer tid på 

oppgaver tilknyttet kjøkken, og da også mer tid på oppgaver utenfor avdelingen. 
Det vil også føre til færre muligheter for fleksibel bruk av kjøkkenansatts tid, noe 
som igjen påvirker personalressurser på avdelingene ved for eksempel 

sykefravær negativt». I tillegg påpeker de flere argumenter rundt matpakken 
som en læringsarena og trygghet for barna, samt at fleksibiliteten i tider til 

oppmøte i barnehagen vil bli berørt. Konklusjonen fra samarbeidsutvalget i 
Søråsteigen med avdeling Rustadskogen er å opprettholde dagens ordning – 
alternativ 1. Kun 3 av 125 familier ønsket et annet alternativ. 

 
Samarbeidsutvalget i Tunveien med avdeling Sagalund belyser barnehagens 

mandat opp imot foreldreansvaret. I høringsuttalelsen trekkes det frem at 
» Et økt mattilbud som ikke fører med seg mer personalressurs mener vi vil være 
med på å senke kvaliteten på det pedagogiske tilbudet vi skal gi barna.» 

Det påpekes at det er stor variasjon på når barn blir levert i barnehagen som gir 
personalet et handlingsrom og en fleksibilitet som vil kunne falle bort dersom det 

innføres et frokosttilbud. Det trekkes også frem at matpakken kan gi et signal for 
behov for veiledning og oppfølging av foreldre. Det ble gjennomført en 

spørreundersøkelse blant hele foreldregruppen. Flertallet ønsket å beholde 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-05-05-2021.515115.MD1I817245o7404.pts.html
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dagens ordning. Av argumenter som støtter en utvidelse handlet disse om at det 
kan være tidsbesparende og praktisk for foreldrene å slippe å smøre matpakker. 

Det kom også frem at det med mindre bruk av matpakker kan være med på å 
redusere matsvinn. Samarbeidsutvalget i Tunveien barnehage med avdeling 
Sagalund ønsker å beholde dagens ordning – alternativ 1. 

 
Begge høringssvarene fra barnehagene med delte bygg trekker frem 

utfordringene med å ha kjøkkenassistent delt på to forskjellige hus. De mindre 
barnehagene har heller ikke kjøkkenfasiliteter til å håndtere flere matserveringer. 
 

Flertallet i samarbeidsutvalget i Frydenhaug hadde flertall i å beholde dagens 
ordning – alternativ 1. 

 
Samarbeidsutvalget i Nordby barnehage har gjennomført en undersøkelse hvorav 

26 ønsker å beholde ordningen som den er i dag, 13 ønsker å ha et måltid mer, 
5 vil ha to måltider mer og 1 vet ikke. Foreldregruppen etterlyser også at det 
ikke har blitt vektlagt hvilke konsekvenser det får for den ordinære driften av 

barnehagen, samt hva det vil gjøre med det pedagogiske tilbudet og om det er 
vurdert hva som er barnets beste. Samarbeidsutvalget i Nordby har på bakgrunn 

av undersøkelsen i foreldregruppen konkludert med at det er ønskelig å 
opprettholde dagens ordning – alternativ 1. 
 

Utdanningsforbundet støtter alternativ 1 i høringsbrevet - beholde dagens 
ordning. Utdanningsforbundet utrykker at en økning i mattilbudet vil i praksis ta 

bort ressurser fra barnegruppene. Det kan medføre at barnehagene mister en 
stor grad av fleksibiliteten mht hvordan en kan benytte kjøkkenassistent som en 
støtte til å bistå med praktiske ting. Dette utgjør en stor forskjell for 

barnehagelærerne for å få hverdagen til å gå opp. Utdanningsforbundet påpeker 
at i en barnehage er det 1 voksen pr 3/6 barn. Utdanningsforbundet utrykker en 

skepsis til å fordele barna på færre ansatte pga økt matservering. «Dette kan 
igjen føre til at en ikke klarer å fange opp uheldige samspillsmønster raskt nok 
og en mister muligheten for å dele i små grupper der en kan utforske og jobbe 

prosjektorientert flere ganger i løpet av dagen fordi personalressursene er tatt 
bort fra avdeling i forbindelse med matservering.» 

 
Utover inviterte høringsinstanser kom det inn 10 personlige høringsinnspill. To av 
disse var fra samme familie. Innspillene var delt – hvorav halvparten ønsker å 

opprettholde dagens ordning og den andre halvparten ønsker 2 ekstra måltider. 
 

Tilbakemeldingene i høringen viser at flertallet ønsker å opprettholde mattilbudet 
slik det er i dag. Årsaken er først og fremst behovet for bemanningstetthet på 
avdeling - ressursbruk, pris og rom for foreldrenes egne valgmuligheter. Det 

oppgis i mange av høringssvarene en bekymring om at en økning av antall 
måltider vil påvirke barnehagene og det pedagogiske tilbudet negativt. 

 
 
Konklusjon med begrunnelse: 

Høringsinnspillene viser at det er stor tilfredshet med tilbudet slik det er i dag, da 
et tydelig flertall ikke ønsker en utvidelse av antall måltider. Barnehagene har 

ulike forutsetninger for hvordan de kan organisere og lage måltider. De nye 
barnehagene har gode tilrettelagte kjøkken for å forberede mat til mange raskt 

og effektivt. Mens andre barnehager har mindre og flere kjøkken de skal 
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koordinere. Økt antall måltider vil påvirke behovet for ressursbruk tilknyttet 
måltider ulikt, som igjen vil kunne gå utover det pedagogiske tilbudet.  

 
Flere av høringssvarene uttrykker bekymring for at å øke antall måltider kan gå 
ut over det pedagogiske tilbudet til barna. Videre legges det vekt på at det 

uttrykkes stor tilfredshet med dagens tilbud og at et flertall av høringssvarene 
ikke ønsker et utvidet mattilbud.  

 
Med bakgrunn i dette innstiller kommunedirektøren å opprettholde dagens 
mattilbud. 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei  
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
 
01.08.2022 
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K-27/22 
Politisk reglement - revidering 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  19/03077-37 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 4/22 01.03.2022 

10 Formannskapet 18/22 09.03.2022 

11 Kommunestyret 27/22 23.03.2022 

2 Eldrerådet 3/22 01.03.2022 

3 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 3/22 01.03.2022 

4 Hovedutvalg for næring og miljø 5/22 01.03.2022 

5 Hovedutvalg for teknikk og plan 7/22 02.03.2022 

6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 5/22 02.03.2022 

7 Hovedutvalg for helse og sosial 5/22 02.03.2022 

8 Utvalg for kommunale byggeprosjekt 4/22 03.03.2022 

9 Administrasjonsutvalget 3/22 09.03.2022 

 

 
Formannskapets innstilling 09.03.2022: 

Forslag til politisk reglement, jf. vedlegg 1 datert 02.02.2022, vedtas med 
  

 kommunedirektørens foreslåtte endringer i saksfremlegget: 
1. Punkt 8.6.7 (kommunedirektørens myndighet etter smittevernloven) utgår.  
2. Endring i punkt 9.1 møter innkalling saksliste, 3. avsnitt – tilføyes 

(understreket): 
Kommunestyret holder møte etter fast møteplan vedtatt av 

kommunestyret og ellers når 1/3 av medlemmene krever det eller ordfører 
finner det nødvendig. En sak skal settes på saksliste hvis minst 1/3 av 
organets medlemmer krever det. Se for øvrig koml. §§ 11-2 og 11-3. 

3. Endring i punkt 9.15 interpellasjoner og spørsmål 4. avsnitt – tilføyes 
(understreket): 

Henvendelser som gjelder prinsipielle spørsmål, stilles som interpellasjoner 
og må være levert ordføreren innen 10 dager før kommunestyrets møte. 

Interpellasjoner skal inneholde en begrunnelse, men ikke forslag til 
vedtak. 

4. Endring i punkt 9.15 interpellasjoner og spørsmål 6. avsnitt – tilføyes 

(understreket):  
Forslag som settes frem i forbindelse med interpellasjoner kan ikke 

avgjøres i møtet, dersom ordfører eller 1/3 av forsamlingen motsetter seg 
det. En sak skal settes på sakslisten til et senere møte hvis 1/3 av 
kommunestyrets medlemmer krever det. Jf. koml. § 11-3. 

   
 og følgende endring under punkt 6.4 HNM:  

5. Punkt 6.4.1 Stryker Frivilligsentralen som utvalgets ansvarsområde. Legger 
det tilbake under HOK. 

 

Kommunedirektøren bes utrede og komme tilbake til formannskapet med svar på 
hvordan reglementet kan sørge for en trinnvis fordeling av landbrukssaker. 

Denne skal sikre fordeling av landbrukssaker mellom landbrukskontoret (mindre 
saker), HNM (større saker) og HTP (reguleringsplaner). 

_____ 

 
 

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§11-2
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§11-3
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Formannskapets tilbakesendelsesvedtak 09.03.2022 om ungdomsrådet: 
 

Følgende sendes tilbake for vurdering av kommunedirektøren i dialog med 
ungdomsrådet:  
6.9.1 Oppgaver og ansvar (ungdomsrådet). Endre andre avsnitt til: 

Ungdomsrådet skal være et rådgivende organ for saker som berører barn og 
unge. Rådet skal alltid ha anledning til å uttale seg om slike saker som skal opp 

til politisk behandling som berører barn og unge. Ved behov skal 
kommunedirektøren eller delegert saksbehandler møte for å innlede om saken og 
svare ut spørsmål. Rådet kan selv ta opp saker på eget initiativ.  

Det skal også holdes møter med ordfører minst hvert år.                  
Ungdomsrådet skal hvert år utarbeide en årsmelding om rådets virksomhet. 

Meldingen legges frem for kommunestyret til orientering. 
 

6.9.2 Ungdomsrådets sammensetning  
Rådet velges etter reglene i koml. §§ 5-2 e, 5-12 og forskrift om 
medvirkningsordninger § 3.  

Ungdomsrådet skal ha 7 medlemmer og ha følgende sammensetning:  
 1 representanter fra elevrådet ved Ås ungdomsskole og 1 vara.  

 1 representanter fra elevrådet ved Nordbytun ungdomsskole og 1 vara.  
 1 representanter fra elevrådet ved Ås videregående skole og 1 vara.  
 4 ungdommer som representerer lag og foreninger, ungdomshusene, 

uorganisert ungdom og/eller andre (frie plasser).  
 

Barne- og ungdomskonferansen i Ås kommer med en innstilling til nytt 
ungdomsråd, herunder også leder og nestleder. Kommunestyret oppnevner 
deretter medlemmene. 

  
Ungdomsrådet skal ha en valgperiode på inntil to år. Medlemmene i 

ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år, jf. koml. § 5-12 tredje 
ledd. 
 

6.9.3 Barne- og ungdomskonferansen  
Ungdomsrådet skal årlig invitere til barne- og ungdomskonferansen innen 1. 

november hver høst.  
 

Følgende personer har møte- tale- og forslagsrett og skal kalles inn til 

konferansen:  
 Nåværende ungdomsråd.  

 Minst 1 person fra hver klasse på hver av ungdomsskolene i kommunen.  
 Minst 9 personer fra videregående skole i kommunen, med bostedsadresse 

i Ås kommune. 

 Kandidater som har stilt til verv i ungdomsrådet for kommende periode.  
_____ 

 
I siste punkt i Ungdomsrådets innstilling strykes uorganisert ungdom, og 
erstattes med eller andre til frie plasser. 
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Utvalgenes behandlinger og innstillinger: 
 

Formannskapets behandling 09.03.2022: 
Administrasjonsutvalgets innstilling 09.03.2022 ble presentert i møtet. 
  

Kontrollutvalgets innstilling 08.03.2022 ble sendt i e-post og lagt i Teams 09.03. 
Kommunedirektøren orienterte om at det vil bli sendt et notat til kommunestyret 

om kontrollutvalgets uttalelse. 
 
Maria-Therese Jensen (V) fremmet følgende forslag: 

Endringsforslag under 6.4 HNM: 6.4.1. Stryker Frivilligsentralen som utvalgets 
ansvarsområde. Legger det tilbake under HOK. 

 
Edvin Søvik (Ap) fremmet følgende forslag fra Ap og MDG:  

Følgende sendes tilbake for vurdering av kommunedirektøren i dialog med 
ungdomsrådet: Tilsvarer formannskapets vedtak. 
 

Hilde Kristin Marås (uavh) fremmet følgende forslag, som sendes til vurdering i 
tillegg til fellesforslaget fra Ap og MDG: 

I siste punkt i Ungdomsrådets innstilling strykes uorganisert ungdom, og 
erstattes med eller andre til frie plasser. 
 

Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 
HNM nedlegges. 

 
Martin Løken (MDG) fremmet følgende forslag:  
Rådmannen bes utrede og komme tilbake til formannskapet med svar på 

hvordan reglementet kan sørge for en trinnvis fordeling av landbrukssaker. 
Denne skal sikre fordeling av landbrukssaker mellom landbrukskontoret (mindre 

saker), HNM (større saker) og HTP (reguleringsplaner). 
 
Votering: 

HOK’s innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
MDG’s forslag ble tiltrådt 5-4 (2Sp, uavh, FrP). 

V’s forslag ble tiltrådt 7-2 (Sp). 
Fellesforslag fra Ap og MDG ble tiltrådt 7-2 (Sp). 
Marås’ forslag ble tiltrådt 7-2 (Sp). 

FrP’s forslag ble nedstemt 7-2(uavh, FrP). 
_____ 

 
  
 

Administrasjonsutvalgets behandling 09.03.2022: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 
Administrasjonsutvalgets innstilling 09.03.2022: 
Forslag til politisk reglement, jf. vedlegg 1 datert 02.02.2022, vedtas med 

kommunedirektørens foreslåtte endringer i dette saksfremlegget.     
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Utvalg for kommunale byggeprosjekts behandling 03.03.2022: 

Ann Kristin Viken Almås (KrF) fremmet følgende forslag: 
Pkt. 6.5.3 nr. 1 (Mulighetsstudiefase), siste avsnitt, siste setning endres til:  
«…for den nødvendige bygningsmassen og utomhusarealer.» 

 
Ann Kristin Viken Almås (KrF) fremmet følgende forslag: 

Pkt. 6.5.3 nr. 2 (Forprosjektfasen), kulepunkt 1, første setning endres til: 
«…utforminger av bygningsmassen og utomhusarealer, herunder fasader…» 
 

Votering: 
Ann Kristin Viken Almås (KrF) sitt forslag ble enstemmig vedtatt.  

 
Utvalg for kommunale byggeprosjekts vedtak 03.03.2022: 

Forslag til politisk reglement, jf. vedlegg 1 datert 02.02.2022, vedtas med 
kommunedirektørens foreslåtte endringer i dette saksfremlegget og med 
følgende tillegg:     

 Pkt. 6.5.3 nr. 1 (Mulighetsstudiefase), siste avsnitt, siste setning endres 
til:  «…for den nødvendige bygningsmassen og utomhusarealer.» 

 Pkt. 6.5.3 nr. 2 (Forprosjektfasen), kulepunkt 1, første setning endres til: 
«…utforminger av bygningsmassen og utomhusarealer, herunder 
fasader…» 

_____ 
 

 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 02.03.2022: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 02.03.2022: 

Forslag til politisk reglement, jf. vedlegg 1 datert 02.02.2022, vedtas med 
kommunedirektørens foreslåtte endringer i dette saksfremlegget.     
 

_____ 
 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 02.03.2022: 
Ulrika Jansson (MDG) fremmet følgende fellesforslag fra MDG og SV: 

6.8.1 Oppgaver og ansvar (eldrerådet). Endre andre, tredje og fjerde avsnitt til: 
Eldrerådet skal være et rådgivende organ for saker som berører eldre og 

deres levekår. Rådet skal alltid ha anledning til å uttale seg om saker som 
skal opp til politisk behandling. Ved behov skal kommunedirektøren eller 
delegert saksbehandler møte for å innlede om saken og svare ut spørsmål. 

Rådet kan selv ta opp saker på eget initiativ.  
 

Leder av rådet, eller stedfortreder, har møte- og talerett i kommunestyret og 
utvalgene. Det skal også holdes møter med ordfører hvert halvår. 

 

6.9.1 Oppgaver og ansvar (ungdomsrådet). Endre andre avsnitt til: 
Ungdomsrådet skal være et rådgivende organ for saker som berører barn, 

unge og deres levekår. Rådet skal alltid ha anledning til å uttale seg om 
saker som skal opp til politisk behandling. Ved behov skal 
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kommunedirektøren eller delegert saksbehandler møte for å innlede om 
saken og svare ut spørsmål. Rådet kan selv ta opp saker på eget initiativ.  

 
Leder av rådet, eller stedfortreder, har møte- og talerett i kommunestyret og 
utvalgene. Det skal også holdes møter med ordfører hvert halvår.  

 
6.9.2 Ungdomsrådets sammensetning. Endre andre, tredje, fjerde og femte 

avsnitt til): 
 Ungdomsrådet skal ha 9 medlemmer og ha følgende sammensetning:  

• 1 representanter fra elevrådet ved Ås ungdomsskole og 1 vara.  

• 1 representanter fra elevrådet ved Nordbytun ungdomsskole og 1 vara.  
• 1 representanter fra elevrådet ved Ås videregående skole og 1 vara.  

• 6 ungdommer som representerer lag og foreninger, ungdomshusene,      
uorganisert ungdom og/eller andre (frie plasser).  

 
Barne- og ungdomskonferansen i Ås kommer med en innstilling til nytt 
ungdomsråd, herunder også leder og nestleder. Kommunestyret oppnevner 

deretter medlemmene. 
 

Ungdomsrådet skal ha en valgperiode på inntil to år. Medlemmene i 
ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke har fylt 19 år, jf. koml. § 5-12 
tredje ledd.  

 
Nytt punkt: 

6.9.3 Barne og ungdomskonferansen  
Ungdomsrådet skal årlig invitere til barne- og ungdomskonferansen innen 1. 
november hver høst.  

 
Følgende saker skal behandles på møtet:  

1. Åpning og konstituering av møtet  
2. Gjennomgang om arbeidet gjennom året fra ungdomsrådet  
3. Ås ungdommens prioriterte saker  

4. Valg av nytt ungdomsråd  
5. Eventuelt  

 
Følgende personer har møte- tale- og forslagsrett og skal kalles inn til 
konferansen:  

• Nåværende ungdomsråd.  
• Minst 1 person fra hver klasse på hver av ungdomsskolene i kommunen.  

• Minst 9 personer fra elevrådet på videregående skole i kommunen.  
• Kandidater som har stilt til verv i ungdomsrådet for kommende periode. 

 

6.10.1 Oppgaver og ansvar (råd for personer med funksjonsnedsettelse). Endre 
andre og tredje avsnitt til: 

Rådet skal alltid ha anledning til å uttale seg om saker som skal opp til 
politisk behandling. Ved behov skal kommunedirektøren eller delegert 
saksbehandler møte for å innlede om saken og svare ut spørsmål. Rådet kan 

selv ta opp saker på eget initiativ.  
 

Leder av rådet, eller stedfortreder, har møte- og talerett i kommunestyret og 
utvalgene. Det skal også holdes møter med ordfører hvert halvår. 

 



Ås kommune 

Kommunestyret 23.03.2022  Side 79 av 96 

 

Gro Haug (FrP) fremmet følgende endringsforslag: 
Som en ny endring til utsendelse av sakspapirer foreslås å endre 

utsendelsen av sakspapirer til 14 dager før møter, istedenfor dagens 
«senest 7 dager før». 

 

Votering: 
 Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 Fellesforslaget fra MDG og SV ble nedstemt 5-3 (Ap, MDG, SV). 
 FrPs forslag ble nedstemt 7-1(FrP). 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 02.03.2022: 
Forslag til politisk reglement, jf. vedlegg 1 datert 02.02.2022, vedtas med 

kommunedirektørens foreslåtte endringer i dette saksfremlegget.     
 

_____ 
 
  

 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 02.03.2022: 

Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet følgende forslag: 
Punkt 9.15 Interpellasjoner og spørsmål. Tilføyelsen i avsnitt 6 strykes. 
 

Votering: 
 Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt 

 H’s forslag ble nedstemt 7-2 (2H) 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 02.03.2022: 

Forslag til politisk reglement, jf. vedlegg 1 datert 02.02.2022, vedtas med 
kommunedirektørens foreslåtte endringer i dette saksfremlegget.     

 
_____ 

 

  
 

Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 01.03.2022: 
Jan Henrik Martinsen (H) fremmet følgende forslag: 
Pkt 6.4.1. Utvalgets ansvarsområde, kulepkt 3 endres fra «forurensning» til 

«forurensningssaker». 

 

Votering: 
Hs forslag ble enstemmig vedtatt 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt 

 
Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 01.03.2022: 

Forslag til politisk reglement, jf. vedlegg 1 datert 02.02.2022, vedtas med 
kommunedirektørens foreslåtte endringer i dette saksfremlegget. 
Pkt 6.4.1. Utvalgets ansvarsområde, kulepkt 3 endres fra «forurensning» til 

«forurensningssaker».     
_____ 
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Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling 01.03.2022: 
Kristine Lien Skog (SV) og Daniel Martinsens (ungdomsrådet) fremmet forslag til 

endringer i kommunedirektørens innstilling. Forslaget ble utsendt på epost til FR-
medlemmer i forkant og tatt til behandling i møtet. Deres forslag som gjelder 
Råd for personer med funksjonshemmede lyder som følger:  

 
6.9.1 Oppgaver og ansvar 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse er et samarbeids- og rådgivende 
organ for kommunen.  Rådet skal arbeide for full deltaking og likestilling i 
samfunnet for personer med funksjonsnedsettelse. 

 
Rådet skal gis anledning til å uttale seg om følgende saker: 

 Universell utforming. 
 Allmenne tiltak og tjenester som berører funksjonshemmede. 

 Kommunens budsjett- og planarbeid. 
 Saker som er av prinsipiell interesse for funksjonshemmede. 
 

Rådet kan ta opp saker på eget initiativ. Jf. forskrift 17.09.2019 nr. 727, § 2 om 
medvirkningsordninger. Rådet skal alltid ha anledning til å uttale seg om: saker 

som skal opp til politisk behandling. Ved behov skal saksbehandler møte for å 
innlede om saken og svare ut spørsmål.   
 

 
Rådet skal ha møte- tale og forslagsrett i kommunestyret. Det skal også holdes 

møter med ordfører hvert halvår. 
 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse skal hvert år utarbeide en årsmelding 

om rådets virksomhet. Meldingen legges frem for kommunestyret til orientering.  
 

6.9.2 Rådets sammensetning 
Rådet velges i henhold til koml. §§ 5-2 e, 5-12 og forskrift om 
medvirkningsordninger  

§ 3. 
 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse skal ha 7 medlemmer. Medlemmene 
velges av kommunestyret selv slik: 

 3 folkevalgte 

 2 representanter for foreningene - fortrinnsvis forskjellige foreninger, 
 2 representanter fra administrasjonen 

 
Varamedlemmene velges av kommunestyret slik:  

 3 varaer velges blant politikerne 

 2 varaer velges fra foreningene 
 2 varaer velges fra administrasjonen 

 
Det velges ikke personlige varamedlemmer. 
Kommunedirektøren fremmer forslag på representanter fra administrasjonen.  

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse velger selv leder og nestleder.  
Alle medlemmer og innkalte varamedlemmer har samme rettigheter og plikter. 
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Votering: 
Forslaget fra Kristine Lien Skog (SV) og Daniel Martinsen ble enstemmig 

nedstemt. 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt.  
 

Råd for personer med funksjonsnedsettelses innstilling 01.03.2022: 
Forslag til politisk reglement, jf. vedlegg 1 datert 02.02.2022, vedtas med 

kommunedirektørens foreslåtte endringer i dette saksfremlegget.     
 

_____ 

  
 

Eldrerådets behandling 01.03.2022: 
Trygve Roll-Hansen (SV) fremmet følgende endringsforslag til punkt  

6.8. Eldrerådet: 
6.8.1 Oppgaver og ansvar  
Eldrerådet er et rådgivende organ. For rådet gjelder kommunelovens 

bestemmelser, forskrift om medvirkningsordninger og 
saksbehandlingsregler i dette reglementet så langt det passer. 

 
Eldrerådet skal være et rådgivende organ for saker som berører eldre og 
deres levekår. Rådet skal alltid ha anledning til å uttale seg om: saker som 

skal opp til politisk behandling. Ved behov skal saksbehandler møte for å 
innlede om saken og svare ut spørsmål.  Eldrerådet kan selv ta opp saker 

som på generelt grunnlag angår eldre i kommunen. 
 
Eldrerådet skal alltid ha anledning til å uttale seg om følgende saker:  

1. Tiltak og planer i helse- og sosialsektoren som vedrører eldre. 
2. Saker med særlig interesse for eldre; for eksempel saker som gjelder 

kommunens boligprogram og reguleringsplaner, samferdselssaker 
og kommunikasjonsplaner og kulturelle tiltak. 

3. Alle kommunale tiltak som gjelder eldre. 

 
Rådet skal ha møte- tale og forslagsrett i kommunestyret. Det skal også 

holdes møter med ordfører hvert halvår. 
 
Eldrerådet har rett til å uttale seg før kommunestyret vedtar reglement, 

budsjett og sekretærordning for rådet. 
 

Eldrerådet skal hvert år utarbeide en årsmelding om rådets virksomhet. 
Meldingen legges frem for kommunestyret til orientering.  

 

Eldrerådets sekretær informerte om kommunedirektørens juridiske vurdering av 
forslaget, jf. 19/03077-39. 

 
Votering: (5 stemmer) 
Kommunedirektørens innstilling ble tiltrådt 4-1 (SV) ved alternativ votering mot 

SV’s forslag. 
 

Eldrerådets innstilling 01.03.2022: 
Forslag til politisk reglement, jf. vedlegg 1 datert 02.02.2022, vedtas med 

kommunedirektørens foreslåtte endringer i dette saksfremlegget.     
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Ungdomsrådets behandling 01.03.2022: 
Ungdomsrådet er opptatt av å fremme prosesser som sørger for at ungdom selv i 

større grad kan påvirke hvem som skal sitte i rådet. De ønsker også å legge til 
rette for mer samarbeid med det øvrige politiske systemet, blant annet gjennom 
talerett i kommunestyret. Rådet har derfor diskutert seg frem til noen forslag til 

endringer i reglementet. 
 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling med ungdomsrådets forslag til endringer ble 
enstemmig vedtatt. 

 
Ungdomsrådets vedtak 01.03.2022: 

Forslag til politisk reglement, jf. vedlegg 1 datert 02.02.2022, vedtas med 
følgende endringer: 

 
6.9.1 Oppgaver og ansvar 
Ungdomsrådet er et rådgivende organ. For rådet gjelder kommunelovens 

bestemmelser, forskrift om medvirkningsordninger og saksbehandlingsregler i 
dette reglementet så langt det passer. 

 
Ungdomsrådet skal være et rådgivende organ for saker som berører barn, unge 
og deres levekår. Rådet skal alltid ha anledning til å uttale seg om saker som 

skal opp til politisk behandling som berører barn, unge og deres levekår. Ved 
behov skal kommunedirektøren eller delegert saksbehandler møte for å innlede 

om saken og svare ut spørsmål. Rådet kan selv ta opp saker på eget initiativ. 
 
Leder av rådet, eller stedfortreder, har møte- og talerett i kommunestyret og 

utvalgene. 
Det skal også holdes møter med ordfører hvert halvår. 

 
Ungdomsrådet skal hvert år utarbeide en årsmelding om rådets virksomhet. 
Meldingen legges frem for kommunestyret til orientering. 

 
 

6.9.2 Ungdomsrådets sammensetning 
Rådet velges etter reglene i koml. §§ 5-2 e, 5-12 og forskrift om 
medvirkningsordninger § 3. 

 
Ungdomsrådet skal ha 9 medlemmer og ha følgende sammensetning: 

 1 representanter fra elevrådet ved Ås ungdomsskole og 1 vara. 
 1 representanter fra elevrådet ved Nordbytun ungdomsskole og 1 vara. 
 1 representanter fra elevrådet ved Ås videregående skole og 1 vara.  

 6 ungdommer som representerer lag og foreninger, ungdomshusene, 
uorganisert ungdom og/eller andre (frie plasser). 

 
Barne- og ungdomskonferansen i Ås kommer med en innstilling til nytt 
ungdomsråd, herunder også leder og nestleder. Kommunestyret oppnevner 

deretter medlemmene.  
 

Ungdomsrådet skal ha en valgperiode på inntil to år. Medlemmene i 
ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år, jf. koml. § 5-12 tredje 

ledd. 
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6.9.3 Barne- og ungdomskonferansen 
Ungdomsrådet skal årlig invitere til barne- og ungdomskonferansen innen 1. 
november hver høst.  

 
Følgende saker skal behandles på møtet: 

1. Åpning og konstituering av møtet 
2. Gjennomgang om arbeidet gjennom året fra ungdomsrådet 
3. Ås ungdommens prioriterte saker 

4. Valg av nytt ungdomsråd 
5. Eventuelt 

 
Følgende personer har møte- tale- og forslagsrett og skal kalles inn til 

konferansen: 
 Nåværende ungdomsråd. 
 Minst 1 person fra hver klasse på hver av ungdomsskolene i kommunen. 

 Minst 9 personer fra elevrådet på videregående skole i kommunen. 
 Kandidater som har stilt til verv i ungdomsrådet for kommende periode. 

 
_____ 
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Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Forslag til politisk reglement, jf. vedlegg 1 datert 02.02.2022, vedtas med 

kommunedirektørens foreslåtte endringer i dette saksfremlegget.     
 

Ås, 04.02.2022 
 
Tom-Arne Tørfoss Wenche Vedhugnes 

kommunedirektør HR sjef 
  

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunedirektør 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Saken er sendt kontrollutvalget for eventuell uttalelse. 

For de deler som gjelder utvalgets område: 
Ungdomsråd 

Eldreråd 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse 
Hovedutvalg for næring og miljø 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 

Hovedutvalg for helse og sosial 
Utvalg for kommunale byggeprosjekt 
Administrasjonsutvalget 

Formannskap 
Kommunestyre  

 
Vedlegg: 
1. Forslag til politisk reglement datert 02.02.2022.docx 

2. Kontrollutvalgets uttalelse 08.03.2022 
3. Notat - merknader til kontrollutvalgets uttalelse til revidert politisk reglement 

 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken - lenker: 

 Kommunestyrets opprettelse av ad hoc utvalget 23.10.2019, K-sak 56/19. 
 Innkallinger og oppsummeringer fra møtene er publisert under Ad hoc utvalg 

– reglementer i møtekalenderen for 2020 og 2021 på hjemmesiden og i 
Teams.  

 I Teams ligger også arbeidsdokumenter med merknader fra hvert møte. 
 Formannskapets behandling 26.01.2022 i følgende saker:  

F-3/22 Ås kommunes reglementer – Innstilling fra ad hoc utvalget 
F-4/22 Forskrift om folkevalgtes rettigheter – Innstilling fra ad hoc utvalget 

 

Lovene det er henvist til kan søkes opp i lovdata.no herunder 
 Kommuneloven (koml)   

 Forvaltningsloven (fvl) 
 
Gjeldende reglement: Ås kommunes reglementer  

 
 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-23-10-2019.515115.MD1I697394o4125.pts.html
https://www.as.kommune.no/politiske-moeter.515115.no.html?year=2020
https://www.as.kommune.no/politiske-moeter.515115.no.html?year=2021
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-26-01-2022.515115.MD1I902323o81b0.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-26-01-2022.515115.MD1I902323o81b0.pts.html
https://lovdata.no/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=kommuneloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10?q=forvaltningsloven
https://www.as.kommune.no/aas-kommunes-reglementer.559890.no.html
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Saksbehandler sender vedtaket til: 
Publisering på Ås kommunes hjemmesider 

Referatsaker i aktuelle utvalg 
 
 

Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Navnet "Ås kommunes reglementer" er omgjort til "Politisk reglement" i tråd med 
ad hoc utvalgets forslag. 

   
Kommunestyret oppnevnte i konstituerende møte et ad hoc utvalg for revidering 

av Ås kommunes reglementer. Formannskapet behandlet ad hoc utvalgets 
innstilling 26.01.2022, se sakene 3 om reglementer og 4/22 om folkevalgtes 

rettigheter. Der fremgår opplysninger om oppnevning og utvalgets arbeid. 
 
Denne saken er oppfølging av formannskapets vedtak i sak 3. Her saksutreder 

kommunedirektøren forslaget med fokus på det rettslige grunnlaget og med svar 
på formannskapets vedtak. Vedlegg 1 Forslag til politisk reglement datert 

02.02.2022, er oppdatert med vedtatte endringer og merknader er slettet. 
 
Saken legges frem for aktuelle råd og utvalg for å gi dem anledning til å uttale 

seg særlig om de deler av reglementet som gjelder utvalgets område. Saken er 
også sendt kontrollutvalget. 

 
Fakta i saken: 
Kommunestyret skal selv vedta reglement for delegering og innstilling (koml.  

§ 5-14), med nærmere regler for saksbehandlingen i folkevalgte organer (koml. 
§ 11-12). Disse bestemmelsene er ivaretatt i vedlagte forslag til politisk 

reglement. I tillegg er diverse andre temaer videreført og revidert, se 
reglementets innholdsfortegnelse. 
 

Det vedlagte forslaget er oppdatert i samsvar med ny kommunelov. 
Kommunedirektøren har deltatt i alle møter i ad hoc utvalget og uttalt seg 

underveis. Kommunens jurister har bistått med kvalitetssikring. 
 
Ifølge kommuneloven skal reglementet revideres igjen i 2024. Kommunestyret 

kan i mellomtiden fatte vedtak i enkeltsaker som innarbeides i det vedtatte 
reglementet eller igangsette ny revidering. 

 
Formannskapets behandling 26.01.2022  
– kommunedirektørens vurdering og forslag til endring i vedlegg 1: 

6. Kommunedirektøren har ingen innvendinger mot at punkt 8.6.7 
(kommunedirektørens myndighet etter smittevernloven) utgår.  

 
7. Forslag til endringer i punkt 9.1 møter innkalling saksliste, 3. avsnitt - 

tilføyes: 

Kommunestyret holder møte etter fast møteplan vedtatt av kommunestyret 
og ellers når 1/3 av medlemmene krever det eller ordfører finner det 

nødvendig. En sak skal settes på saksliste hvis minst 1/3 av organets 
medlemmer krever det. Se for øvrig koml. §§ 11-2 og 11-3. 

 

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§5-14
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§11-12
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§11-2
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Forslag til endringer i punkt 9.15 interpellasjoner og spørsmål  
 4. avsnitt – tilføyes: 

Henvendelser som gjelder prinsipielle spørsmål, stilles som interpellasjoner og 
må være levert ordføreren innen 10 dager før kommunestyrets møte. 
Interpellasjoner skal inneholde en begrunnelse, men ikke forslag til vedtak. 

 
8. 6. avsnitt - tilføyes: Forslag som settes frem i forbindelse med 

interpellasjoner kan ikke avgjøres i møtet, dersom ordfører eller 1/3 av 
forsamlingen motsetter seg det. En sak skal settes på sakslisten til et senere 
møte hvis 1/3 av kommunestyrets medlemmer krever det. Jf. koml. § 11-3. 

 
Økonomiske konsekvenser: 

Ikke vurdert. 
 

Miljømessige konsekvenser: 
Ikke vurdert. 
 

Alternativer: 
Endringer kan foreslås til reglementet. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren anbefaler at forslag til politisk reglement vedtas med 

foreslåtte endringer i punktene 8.6.7, 9.1 og 9.15.  
 

Kommunedirektøren mener det er viktig at politisk reglement vedtas nå slik at 
innarbeidelsen av ny kommunelov fremkommer tydelig. Kommunestyret kan, 
hvis aktuelt, vedta ny revidering helt eller delvis senere.  

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
 

  

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§11-3
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K-28/22 
Tilstandsrapport for barneverntjenesten i Ås for året 
2021 
 
Saksbehandler:  Monica Berge-Tukh Saksnr.:  22/00442-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 5/22 01.03.2022 

2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 3/22 02.03.2022 

3 Hovedutvalg for helse og sosial 7/22 02.03.2022 

4 Kommunestyret 28/22 23.03.2022 

 

 

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 02.03.2022: 

1. Tilstandsrapporten om Ås barneverntjeneste for 2021 tas til orientering. 
 

_____ 

 
 

Behandlinger: 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 02.03.2022: 

Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 02.03.2022: 
2. Tilstandsrapporten om Ås barneverntjeneste for 2021 tas til orientering. 
 

_____ 
  

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 02.03.2022: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 02.03.2022: 

Tilstandsrapporten om Ås barneverntjeneste for 2021 tas til orientering. 
 

_____ 

  
 

Ungdomsrådets behandling 01.03.2022: 
Ungdomsrådet tar tilstandsrapporten til orientering. 

 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
Ungdomsrådets vedtak 01.03.2022: 

1. Tilstandsrapporten om Ås barneverntjeneste for 2021 tas til orientering. 
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Saksfremlegg 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Tilstandsrapporten om Ås barneverntjeneste for 2021 tas til orientering. 

 
 
 

 
Ås, 07.02.2022 

 
 
Tom-Arne Tørfoss      Per Korsvik 

Kommunedirektør  Kommunalsjef 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
 

 
Vedlegg: 
Årlig tilstandsrapport om barneverntjenesten i Ås for 2021 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Gjennom Lov om barneverntjenester er kommunen pålagt å ha en 
barneverntjeneste som gir rettighetsfestet hjelp og tiltak til barn og deres 

familier. Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold 
som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og 

beskyttelse til rett tid. Barneverntjenesten skal bidra til at barn og unge møtes 
med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får gode og 
trygge oppvekstsvilkår (jf. Lov om barneverntjenester § 1-1).  Loven gjelder for 

alle som oppholder seg i Norge og som er mellom 0-18 år/25 år.  
 

I Ås kommune er barnevernstjenesten organisert i virksomhet Barn, unge og 
familier, som er en av tre virksomheter i kommunalområdet Oppvekst og 

opplæring. Siden denne organiseringen trådte i kraft våren 2019, har man innad 
i kommunalområdet jobbet aktivt med å øke kunnskapen og forståelsen om 
hverandres tjenester for at barn og unge skal oppleve å få hjelp tidlig og at 

hjelpen gis tverrfaglig der det trengs.   
 

Barnevernstjenestens hovedoppgaver er først og fremst tertiærforebyggende 
arbeid. Det innebærer blant annet at barnevernstjenesten arbeider på bakgrunn 
av bekymringsmeldinger og informasjon fra andre tjenester og tiltakene som 

iverksettes for barn og familier som ikke kan håndteres i det primær- og 
sekundærforebyggende hjelpeapparatet alene. Helsestasjonene, barnehagene og 

skolene er i kontakt med alle barn i kommunen, og kan avdekke og avhjelpe 
utfordringer og hjelpebehov. Disse instansene står dermed for det 
primærforebyggende arbeidet i kommunen. Når det gjelder det 

sekundærforebyggende arbeidet vil det kunne komme fra instanser i kommunen 
som PPS, Forvaltningen og Barne- og ungdomsteamet. Dette er instanser som 

treffer deler av befolkningen.   
 
Barneverntjenesten i Ås har hatt en kraftig økning i antall bekymringsmeldinger i 

2021, sammenlignet med foregående år. Samtidig erfares det en økning i alvoret 
i barnas situasjon, hvor omsorgssituasjonen og livsbelastningene er komplekse 

og krever omfattende innsats og ressurser. For eksempel er det flere barn og 
unge som strever med omfattende psykiske utfordringer. Antall barn som 
trenger å bo et annet sted (fosterhjem eller institusjon) forholder seg stabilt. 

Disse barna som har måttet få et nytt bosted grunnet sin omsorgssituasjon har 
Ås kommune fått daglig omsorg for etter en rettsbehandling.  

 
Ås barneverntjeneste har de siste årene gjennomført store omstillinger som har 
gitt både økt kvalitet, en mer effektiv drift og bedre økonomisk styring. For 2021 

kom Ås barneverntjeneste på 4.plass over de best styrte barneverntjenestene i 
Norge. I rapporten vil dette arbeidet og bakgrunnen for resultatene bli 

gjennomgått og belyst gjennom tabeller basert på Kommunemonitoren til Barne-
, ungdoms- og familiedirektoratet. 
 

Barnevernsreformen trådte i kraft 01.01.2022. Reformen innebærer en 
oppgaveoverføring fra stat til kommune, samt et økt økonomisk ansvar når barn 

og unge må flytte i fosterhjem eller på institusjon. Ås barneverntjeneste har 
gjennom de siste to årene arbeidet aktivt med å opparbeide seg nødvendig 

kompetanse og ressurser for å være klar til å overta oppgavene. I kjølvannet av 
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reformen kommer det også ny barnevernlov og økte kompetansekrav til ansatte i 
barneverntjenesten. I tillegg erfarer barneverntjenesten økning i antall 

bekymringsmeldinger og barn og familier barneverntjenesten møter har mer 
komplekse og alvorlige livsutfordringer enn tidligere. Summen av dette vil i de 
nesten årene utfordre ressurskapasiteten i barneverntjenesten 

 
Tilstandsrapporten baserer seg på beskrivelse av barneverntjenestens 

organisering og arbeidsmetoder, måloppnåelse, nøkkeltall og styringsdata fra det 
foregående året, samt på hvilke utfordringer man har og vurdering av 
fremtidsutsiktene. Målet med oppbyggingen er å vise sammenhenger i et større 

og mer helhetlig bilde, samt danne et fundament å bygge videre på for 
fremtidige tilstandsrapporter.  

 
 

Fakta i saken: 
Fra 1.1.2021 ble det lovbestemt at kommunestyret minst én gang i året skal få 
en redegjørelse om tilstanden i barneverntjenesten, dette jf. Lov om 

barneverntjenester § 2-1, nytt åttende ledd. Formålet med en tilstandsrapport er 
å gi kommunestyret bedre innsikt i tilstand, utvikling og viktige problemstillinger 

i barnevernet. Målet er bedre prioriteringer og kontroll i kommunene gjennom å 
gi innsikt og åpenhet i hvordan barneverntjenesten jobber og hvilke 
problemstillinger tjenesten møter. Dette er første året kommunestyret i Ås får en 

slik orientering om barneverntjenesten.  
 

Kommunens øverste politiske og administrative ledelse har det overordnede 
ansvaret for at barneverntjenesten forvaltes i tråd med gjeldende regelverk og at 
tjenestene er forsvarlige. 

Barneverntjenesten i Ås ønsker å bidra til et åpent barnevern blant befolkningen, 
samarbeidspartnere, i samfunnsdebatten og overfor politisk ledelse som 

barneverntjenestens eiere i kommunen og imøteser denne rapporteringen.  
 
I tillegg til Lov om barneverntjenester er det to internasjonale konvensjoner som 

danner grunnlag for barneverntjenestens vurderinger og arbeid. Dette er FNs 
barnekonvensjonen som blant annet handler om barnets rett til beskyttelse og 

omsorg, barnets beste og barnets rett til å bli hørt samt Den europeiske 
menneskerettskonvensjonens (EMK) artikkel 8 om retten til familieliv. I tillegg gir 
Forvaltningsloven regler for forsvarlig saksbehandling, og er bindende for 

barnevernstjenestens arbeid.    
 

Barnevernstjenesten gir tiltak til barn og unge i aldersgruppen 0 - 25 år. Etter 
fylte 18 er det kun den unge selv som må gi sitt samtykke til å motta tiltak. 
Barnevernstjenesten igangsetter i størst grad frivillige hjelpetiltak, men kan også 

fremme forslag for fylkesnemnda om å fatte vedtak om å pålegge hjelpetiltak 
eller om å overføre omsorgen for et barn til barnevernstjenesten/kommunen. For 

ungdom med store atferdsutfordringer kan barnevernstjenesten fremme forslag 
til fylkesnemnda om å vedta at ungdommen skal få behandling i en 
barnevernsinstitusjon, selv om barnet og foreldrene ikke samtykker.  

 
For å kunne utføre sine lovpålagte oppgaver, har barnevernstjenesten behov 

kunnskap og kompetanse på mange områder, tilstrekkelige ressurser samt 
formålstjenlige lokaler til samtaler med barn og foreldre, samværsrom, grupper 

med mer.    
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Hovedmålet til Barnevernsreformen er at kommunens primære- og sekundære 
tjenester som barnehage, skole, helsestasjonen med mer skal øke sin 

kompetanse og systematikk i arbeidet med å raskere identifisere barn og unge 
som strever og sette inn hjelp og innsats tidlig. Kommunen er i gang med dette 
arbeidet gjennom å utvikle systematiske modeller og handlingsveiledere for tidlig 

innsats og bedre samhandling mellom tjenestene. Arbeidet understøttes av 
kompetansetiltak for hele kommunalområdet  Oppvekst og opplæring. 

Kompetansetiltakene gjennomføres i samarbeid med Universitet i Sør-øst Norge( 
USN) i forbindelse med det nasjonale tiltaket Kompetansløftet. 
 

 
Vurdering: 

Tilstandsrapporten er grundig og egnet som grunnlag for at kommunes øverste 
politiske og administrative ledelse til å ta stilling til om barneverntjenesten 

forvaltes i tråd med gjeldende regelverk og at tjenestene er forsvarlig. 
 
Kommunedirektøren vurderer at barneverntjenesten i Ås siden høsten 2019 har 

foretatt kvalitets- og effektiviseringsgrep som har kommet barn og unge i 
kommune til gode. Det vises også til at barneverntjenesten i samarbeid med de 

andre enhetene på kommunalområdet Oppvekst og opplæring har vært proaktive 
og tatt nødvendige grep for å gjøre kommunen rustet til at Barnevernsreformen 
trådte i kraft nå i 2022.  

 
Kommunedirektørens totalvurdering er at barneverntjenesten i Ås forvalter sine 

oppgaver på en faglig forsvarlig og effektiv måte 
 
 

Økonomiske konsekvenser: 
 

Miljømessige konsekvenser: 
 
Alternativer: 

 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Tilstandsrapporten om barneverntjenesten i Ås for 2021 gir et godt innblikk i 
hvordan barneverntjenesten i Ås løser sine oppgaver og hvilke utfordringer de 

står overfor i dag og i tiden fremover.  
 

Tilstandsrapporten gir også en beskrivelse av hvor viktig det er for barn og unge 
at kommunen klarer å løse oppgavene sammen, på et så tidlig tidspunkt i et 
negativ utviklingsløp. 

 
Det bes om at tilstandsrapporten tas til etterretning.  

 
Kan vedtaket påklages? 
 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
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K-29/22 
Gnr 113 bnr 63 - Sportsveien 30 - Nordby barnehage - 
Sluttrapport 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  19/00271-138 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2/22 19.01.2022 

2 Utvalg for kommunale byggeprosjekt 1/22 20.01.2022 

3 Formannskapet 11/22 26.01.2022 

4 Kommunestyret 10/22 09.02.2022 

5 Kommunestyret 29/22 23.03.2022 

 
 

Formannskapets innstilling 26.01.2022: 
Sluttrapport Nordby barnehage godkjennes. 

 
_____ 

 

Tidligere behandlinger: 
 

Formannskapets behandling 26.01.2022: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

_____ 

 
Kommunestyrets behandling 09.02.2022: 

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

 
Kommunestyrets vedtak 09.02.2022: 

Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
 

_____ 

 
 

 
Utvalg for kommunale byggeprosjekts behandling 20.01.2022: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
Utvalg for kommunale byggeprosjekts vedtak 20.01.2022: 

1. Sluttrapport Nordby barnehage godkjennes. 
 

_____ 

  
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 19.01.2022: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 19.01.2022: 
1. Sluttrapport Nordby barnehage godkjennes. 

 
_____ 
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Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Sluttrapport Nordby barnehage godkjennes. 
 

 
 
Ås, 20.12.2021 

 
Tom-Arne Tørfoss Nils Erik Pedersen 

Kommunedirektør Kommunalsjef 
  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 

Utvalg for kommunale byggeprosjekter 
Formannskapet 

Kommunestyret 
 
Vedlegg: 

1. Sluttrapport Nordby barnehage desember 2021 - revidert januar 2022 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Kommunedirektøren har med bakgrunn i Ås kommunes delegasjonsreglement 
utarbeidet sluttrapport for Nordby barnehage. Det er rapportert på følgende 

punkter: 
 Måloppnåelse 

 Regnskaps- og nøkkeltall med budsjett/kalkyle 
 Vurdering av framdriften mot opprinnelig tidsplan 
 Evaluering av prosjekteringsgruppen 

 Evaluering av entreprenører 
 Evaluering av prosjekt- og byggeledelse 

 Evaluering av entrepriseform 
 

 
Fakta i saken: 
Byggeprosjektet har blitt gjennomført i tråd med politiske vedtak og bestillinger 

og den nye barnehagen ble tatt i bruk ved oppstart i juli/august 2020. Endelig 
prosjektkostnad ble 100,6 mill. kroner (inkl. mva.), noe som er 1,8 mill. kroner 

lavere enn vedtatt ramme.  
 
For ytterligere informasjon vises det til vedlagte sluttrapport. 

 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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K-30/22 
Gnr 113 bnr 88 - Askehaugveien 58 - Salg 
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 første ledd 
 

Saksbehandler:  Tiril Røssum-Tokerud Saksnr.:  20/03058-18 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 22/22 09.03.2022 

2 Kommunestyret 30/22 23.03.2022 

 

 

Saksdokumentet er unntatt offentlighet 
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K-31/22 
Mottak av flyktninger på bakgrunn av situasjonen i 
Ukraina 
 
Saksbehandler:  Tove Kreppen Jørgensen Saksnr.:  21/03696-21 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 25/22 23.03.2022 

2 Kommunestyret 31/22 23.03.2022 

 

 

Saksdokument ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet 
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