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Ås, 17.11.2021 

 

 

Ola Nordal 

ordfører 

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

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

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

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

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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Saker til behandling  

K-72/21 
Kommunens kjøp av Syverudveien 50, gnr 40 bnr 13 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  21/02714-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 63/21 20.10.2021 

2 Kommunestyret 72/21 24.11.2021 

 

  
 

Kontrollutvalgets innstilling 24.08.2021: 
1. Kommunestyret ber kommunedirektør utarbeide forslag til rammer og 

retningslinjer for kjøp og salg av fast eiendom.  Nye rammer og retningslinjer 
bes innarbeides i nytt reglement.  

2. Kommunestyret ber om at det skilles mellom kjøp/salg av bebygd og ubebygd 

eiendom, formål med bygg/eiendom (f.eks. formålsbygg, bolig, 
fritidsbolig/eiendom, næringsbygg/-eiendom, fredede eller vernede 

bygg/eiendommer), økonomiske rammer for kommunedirektør for kjøp/salg 
av bygg/eiendom som ikke anses av prinsipiell art samt en definisjon på hva 
som anses for strategiske eiendomskjøp. 

 
_____ 

 
 

Tidligere behandlinger: 

 
 

Kommunestyrets behandling 20.10.2021: 
Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 
 

Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 20.10.2021: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
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Saksfremlegg 
 
Kontrollutvalgets innstilling 24.08.2021: 
1. Kommunestyret ber kommunedirektør utarbeide forslag til rammer og 

retningslinjer for kjøp og salg av fast eiendom.  Nye rammer og retningslinjer 
bes innarbeides i nytt reglement.  

2. Kommunestyret ber om at det skilles mellom kjøp/salg av bebygd og ubebygd 
eiendom, formål med bygg/eiendom (f.eks. formålsbygg, bolig, 
fritidsbolig/eiendom, næringsbygg/-eiendom, fredede eller vernede 

bygg/eiendommer), økonomiske rammer for kommunedirektør for kjøp/salg 
av bygg/eiendom som ikke anses av prinsipiell art samt en definisjon på hva 

som anses for strategiske eiendomskjøp. 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
kontrollutvalget 

kommunestyret 
 
 

 
Vedlegg: 

1. Saksutskrift KU sak 34-21 - Kommunens kjøp av Syverudveien 50, gnr 40 bnr 
13, 1433 ÅS 
2. Svar Kinnsåsen - Rammer og retningslinjer for kjøp av fast eiendom 

3. Møteprotokoll KST 12.12.2012 
 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kommunedirektør 

Kontrollutvalget v/kontrollutvalgets sekretariat VIKUS 
 

 
 

Saksutredning: 

 
 

Kontrollutvalgets sekretariat oversendte sak til kommunestyret 25.08.2021. Se 
vedlagt saksutskrift med tilhørende vedlegg. 
 

Kontrollutvalget innstiller direkte til kommunestyret. 
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K-73/21 
Revidert skolebehovsplan 2021-2023 
 
Saksbehandler:  Svanhild Bergmo Saksnr.:  21/02863-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 1/21 28.09.2021 

2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 26/21 29.09.2021 

3 Formannskapet 77/21 13.10.2021 

4 Kommunestyret 65/21 20.10.2021 

5 Kommunestyret 73/21 24.11.2021 

 

 

Formannskapets innstilling 13.10.2021: 
Revidert skolebehovsplan godkjennes. 
Ny skolebehovsplan legges frem før budsjettbehandling høst 2022. 

 
Det bes om en kostnadsvurdering av store praksisrom/klasserom kan bygges om 

til fra to til tre klasserom, og at dette legges fram som sak eller notat i 
budsjettprosessen høsten 2021. 

_____ 

  
 

BEHANDLINGER: 
 

Kommunestyrets behandling 20.10.2021: 
Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 
 

Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 20.10.2021: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
 

_____ 
 

 
Formannskapets behandling 13.10.2021: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag:  

 Sjøskogen skole bygges ut til 2 paralleller slik det er planlagt og vedtatt. 

 At Nordby er sekundærskole for Sjøskogen og motsatt, skal ikke forstås 
slik at skolegrensene kan flyttes frem og tilbake ettersom det passer med 
kapasiteten.  

 
Edvin Søvik (Ap) løftet hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak som 

tilleggsforslag: 
Formannskapet ber om å få en kostnadsvurdering av store praksisrom/klasserom 
kan bygges om til fra to til tre klasserom, og at dette legges fram som sak eller 

notat i budsjettprosessen høsten 2021. 
 

Votering: 
Hovedutvalgets innstilling ble tiltrådt 7-2 (Frittstående, FrP) ved alternativ 
votering mot Frps forslag. 

Ap’s forslag enstemmig vedtatt. 
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Protokolltilførsel fra Kjetil Barfelt (FrP): 

Antallet barn ved Sjøskogen skole er idag ca 10% over realistisk kapasitet ved 
skolen. Spesielrom benyttes kontinuerlig til undervisning og 1. klasse bruker 
SFO-lokalene som klasserom. De neste 5-6 år forventer kommunedirektøren at 

elevtallet vil synke med 5%. I virkeligheten er en slik prognose så usikker at 
elevtallet likegodt kan øke med 5%. 

_____ 
 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 29.09.2021: 
Nils H. Sopp(H) fremmet følgende tilleggsforslag: 

 Sjøskogen skole bygges ut til 2 parallell slik det er vedtatt 
 

Odd Vangen (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag fra H og Sp:  
 HOK ber om å få en kostnadsvurdering av store praksisrom/klasserom kan 

bygges om til fra to til tre klasserom, og at dette legges fram som sak eller 

notat i budsjettprosessen høsten 2021. 

 
Votering: 

 Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 H`s tillegg ble nedstemt 4-2 (H, FrP). 

 Sp og H`s tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 29.09.2021: 

1. Revidert skolebehovsplan godkjennes 
2. Ny skolebehovsplan legges frem før budsjettbehandling høst 2022 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 29.09.2021: 
HOK ber om å få en kostnadsvurdering av store praksisrom/klasserom kan bygges 

om til fra to til tre klasserom, og at dette legges fram som sak eller notat i 
budsjettprosessen høsten 2021. 

_____ 

  
 

Ungdomsrådets behandling 28.09.2021: 
Ungdomsrådet diskuterte seg frem til følgende tilleggskommentar: 
Ungdomsrådet har tidligere bedt om nye utregninger av maksimumskapasitet 

basert på realistisk kapasitet. Blant annet i UR-sak 5/19. De oppfatter ikke at 
dette er gjort og tallene som er satt for maksimumskapasitet ikke stemmer 

overens med virkeligheten. Rådet har eksempler på at spesialrom benyttes som 
klasserom. De ønsker derfor en ny og realistisk utregning av 
maksimumskapasitet. 

 
Votering: 

Kommunedirektørens innstilling med rådets tilleggskommentar ble enstemmig 
vedtatt. 

 
Ungdomsrådets vedtak 28.09.2021: 
1. Revidert skolebehovsplan godkjennes 

2. Ny skolebehovsplan legges frem før budsjettbehandling høst 2022 
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Med følgende tilleggskommentar: Ungdomsrådet har tidligere bedt om nye 
utregninger av maksimumskapasitet basert på realistisk kapasitet. Blant annet i 

UR-sak 5/19. De oppfatter ikke at dette er gjort og tallene som er satt for 
maksimumskapasitet ikke stemmer overens med virkeligheten. Rådet har 
eksempler på at spesialrom benyttes som klasserom. De ønsker derfor en ny og 

realistisk utregning av maksimumskapasitet. 
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Revidert skolebehovsplan godkjennes 
2. Ny skolebehovsplan legges frem før budsjettbehandling høst 2022 

 
 
Ås, 16.09.2021 

 
Tom-Arne Tørfoss                                    Per Korsvik 

Kommunedirektør                                     Kommunalsjef oppvekst og opplæring 
  
Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsråd 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Formannskap 
Kommunestyret 

 
Vedlegg: 

1. Skolebehovsplan 2021-2023, revidert 2021 
2. Skolebehovsplan 2021-2023 
3. Resultater - Befolkningsframskrivinger for Ås kommune 2021-2035 revidert 2 

4. Boligprogram 2021-2035 datert 26.06.2021 
5. Grunnlagsdokument Framskrivinger 2022-2035  

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
K-sak 59/20 

K-sak 125/20 
K-sak 3/21 

K-sak 54/21 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Kommunedirektør 
Kommunalsjef oppvekst og opplæring  

Kommunalsjef teknikk, miljø og kultur  
Virksomhetsleder skole 



Ås kommune 

Kommunestyret 24.11.2021  Side 10 av 130 

 

Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Boligprogrammet for Ås er gjennomgått på nytt og nedjustert med bakgrunn i 
den faktiske boligutbyggingen, og nye befolkningsframskrivinger 2021 for 

perioden 2022 – 2035 er utarbeidet juni 2021.  
 

Kommunedirektøren ser på bakgrunn av de nye elevtallsframskrivingene at 
elevtallsveksten fortsatt er lavere enn tidligere antatt. Det er fortsatt usikkerhet 
knyttet til befolkningsframskrivinger og boligprogram med tanke på 

utbyggingstakt og andre usikkerhetsfaktorer (se vedlegg 5 Grunnlagsdokument). 
 

Kommunedirektøren reviderer årlig boligprogrammet og utarbeide nye 
befolkningsframskrivinger. Skolebehovsplanen tar utgangspunkt i dette når den 

skrives og legges frem annethvert år for å følge veksten i kommunen tett.  
 
Skolebehovsplanen er en kapasitetsplan for de kommunale grunnskolene i Ås 

kommune og omhandler både barneskolene og ungdomsskolene. Planen viser 
rådmannens anbefaling for å møte elevtallsveksten og viser planlagte og 

foreslåtte skoleprosjekter med nybygging og utvidelser.  
 
Denne planen er en revidert utgave av fjorårets plan og vurderer tallene for 

Sjøskogen skole og Nordby skole på nytt.  
 

Kommunedirektøren anbefaler at revidert plan godkjennes og at neste 
skolebehovsplan legges frem i 2022.  
 

Fakta i saken: 
Skolebehovsplan 2021-2023(K-sak 136/20) ble godkjent av kommunestyret 

10.12.2020, men tallene for Sjøskogen og Nordby måtte gjennomgås på nytt. 
Neste skolebehovsplan skulle legges frem før budsjettbehandlingen høsten 2021. 
 

I vedtatt handlingsprogram med økonomiplan og budsjett 2021-2024, K-sak 
125/20, vedtok kommunestyret 10.12.2020 å utvide Sjøskogen skole med et 

tilbygg bestående av 6 nye klasserom i henhold til tidligere tegninger. Tilbygget 
vil øke skolens kapasitet til 2 paralleller. Kommunestyret vedtok rådmannens 
anbefaling om utsettelse av oppstart av prosjektet til 2024. 

 
Kommunestyret vedtok å sette av 4 mill. kr i 2023 til å planlegge ny/utvidet 

skole i Ås nord. 
 
I verbalvedtak 5 ble rådmannen bedt om å legge fram en helhetlig sak om å 

vurdere utvidelse av Sjøskogen skolen opp mot endring av 
skolekretsgrenser, midlertidig flytting av moduler fra Åsgård eller videreføring av 

dagens situasjon, i lys av samlet elevtall og skolekapasitet i Ås nord, og den 
økonomiske situasjonen 
 

Flytting av modulene er vurdert og modulene fra Åsgård skole ble ikke funnet 
egnet til å dekke hverken et midlertidig eller permanent behov for nye arealer for 

Sjøskole skole, jf. K-sak 3/21. Kommunedirektøren ble videre bedt om å vurdere 
en fremskyndelse i arbeidet med å planlegge nytt påbygg til Sjøskogen skole. I 

påvente av nytt skolebygg skulle det ses på muligheter for at uteområdet 
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oppgraderes som en styrkende faktor for læringsmiljøet. Det er satt av penger til 
oppgradering av uteområdet i budsjettreguleringer 1.tertial 2021, vedtatt av 

kommunestyret 16.06.2021, jf. K-sak 54/21. 

 

Vurdering: 
 
Elevtallsutvikling i grunnskolen for perioden 2021-2035  

 
Status for antall elever og elevkapasitet pr. 24.08.2021: 
Skole Elevtall  Realistisk / maks elevkapasitet 

Brønnerud 129 (inkl. 5 i velkomstklassen) 180 / 192 

Kroer 79 150 / 175 

Nordby 318 360 / 392 

Rustad 419 (inkl. 15 på Rustadtunet) 710 / 784 

Sjøskogen 241  225 / 252 

Solberg 209 360 / 392 

Åsgård/modulskolen* 370 360 / 392 + ekstra klasserom 

Elever totalt i 
barneskolen 

1765 2579 (maks elevkapasitet) 

Nordbytun 
ungdomsskole 

318 430 / 450 

Ås ungdomsskole 423 (inkl. 8 i velkomstklassen) 513 / 540 

Elever totalt i 
ungdomsskolen 

741 990 (maks elevkapasitet) 

*Åsgård skole vil fra skoleåret 2023/2024 flytte inn i ny skole med kapasitet på 

710/784 elever. 
 

Antall elever (se tabell over) sett opp mot elevkapasitet viser at alle skolene har 
nok elevplasser. Det er vanlig å bruke realistisk kapasitet når man vurderer 
elevkapasiteten. Maksimumskapasitet er det skolen kan ha av elever når alle 

trinnene er fulle, dvs. 28 elever i hver klasse/gruppe. Spesialrom, som f.eks. 
musikkrom, er ikke beregnet inn i elevkapasiteten.  

 
Befolkningsutvikling for aldersgruppen 6-15 år i perioden 2021-2035  

Ås kommune har i mange år brukt kommunenes plan og analysesystem KOMPAS 
som bygger på bolig- og befolkningsstatistikk fra SSB. Boligprogram og 
befolkningsframskrivinger revideres årlig og gi kommunen en god pekepinn på 

hvor fremtidig elevvekst vil skje og dermed hvilke tiltak som må gjennomføres. 
 

Kommunens boligprogram er sist revidert juni 2021 og nedjustert med 25%. Nye 
befolkningsframskrivinger 2021 for perioden 2022- 2035 er utarbeidet på 
bakgrunn av dette.  
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Oversikt over elevkapasitet og elevtallsvekst 

 
NB! I tabellen over er utvidelse av Sjøskogen skole tatt med fra 2024 og Åsgård 
skole fra 2023. 
 

Rådmannens vurdering av elevtallsutvikling og kapasitet 
I Ås sentrum vil Åsgård, Brønnerud, Rustad og Kroer skole ha god 

elevkapasitet i hele framskrivingsperioden 2022-2035. Ås ungdomsskole 

vil nærme seg sin makskapasitet i 2035.  
 
I Ås nord vil Sjøskogen skole ha et ganske stabilt elevtall i perioden og ligge 

mellom realistisk og maksimumskapasitet med dagens kapasitet. Med vedtatt 
utvidelse til 2-parallell vil skolen ha god elevkapasitet fra 2024 og resten av 
framskrivingsperioden. Nordby skole vil nærme seg realistisk elevkapasitet rundt 

2032-2033. Solberg skole vil rundt 2030-2031 nærme seg realistisk 
elevkapasitet. Samlet sett vil barneskolene i Ås nord ha nok elevkapasitet frem 

til 2035. Nordbytun ungdomsskole vil ha nok kapasitet til 2035. 
 

Særskilt vurdering av elevtallsutvikling på Sjøskogen skole og Nordby skole 

Boligprogrammet viser ingen større utbygginger i Sjøskogen skolekrets som vil 
påvirke elevtallet i kretsen ytterligere. Utenom fortetting er det regulert 
utbygging av Sjøskogen terrassehus med 40 hus, disse skal bygges i 2028-2029 

og vil ikke påvirke elevtallet i kretsen i stor grad. Dette er medtatt i siste 
framskrivninger. Boligutbygging i Sjøskogen skolekrets forblir uendret.  
 

Situasjonen i Nordby skolekrets er mer usikker som følge av en uavklart 
innsigelse på områdereguleringsplan for Tømrernes Feriehjem. Merk at 

innsigelsen berører kun deler av planområdet, dvs. Tømrernes feriehjem-delen, 
ikke Askehaug gård, som detaljreguleres nå. Begrunnelsen for Statsforvalterens 

innsigelse er at reguleringsplanen legger opp til for spredt og bilbasert 
boligbebyggelse, og ønsker at byggeområdet vurderes i kommuneplanprosessen. 
Formannskapet i Ås er uenig, og har vedtatt å mekle med Statsforvalteren. Det 

er derfor stor usikkerhet knyttet til om denne planen kan realiseres. Dersom 
statsforvalteren står på sitt kan det bety om lag 400 færre boliger (primært 

Kapasitet barne- og ungdomsskole

BS= barneskole US= ungdomsskole

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Åsgård 6-12 år 363 364 364 366 368 368 380 395 418 428 442 458 482 499 513 522

Kap. BS - realistisk 360 360 360 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710

Kap. BS - maksimum 392 392 392 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784

Brønnerud 6-12 år 133 145 139 129 128 121 122 120 117 115 115 114 115 116 116 116

Kap. BS - realistisk 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

Kap. BS - maksimum 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192

Rustad 6-12 år 456 454 432 423 426 425 428 440 448 473 490 508 535 562 581 595

Kap. BS - realistisk 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710

Kap. BS - maksimum 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784

Kroer 6-12 år 93 89 92 86 79 79 76 76 77 75 75 75 76 76 77 77

Kap. BS - realistisk 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Kap. BS - maksimum 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175

Nordby 6-12 år 316 326 320 313 305 309 301 305 306 313 319 324 331 340 349 356

Kap. BS - maksimum 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

Kap. BS - realistisk 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392

Solberg 6-12 år 213 222 217 222 236 244 261 278 289 309 324 341 359 368 375 381

Kap. BS - realistisk 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

Kap. BS - maksimum 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392

Sjøskogen 6-12 år 249 248 252 248 242 235 232 231 227 228 227 225 226 227 227 228

Kap. BS - realistisk 225 225 225 225 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

Kap. BS - maksimum 252 252 252 252 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392

Sum folketall 6-12 år 1824 1848 1817 1788 1782 1781 1799 1845 1882 1941 1993 2045 2124 2187 2237 2275

Sum kapasitet Kap. BS - realistisk 2345 2345 2345 2695 2830 2830 2830 2830 2830 2830 2830 2830 2830 2830 2830 2830

Sum kapasitet Kap. BS - maksimum 2579 2579 2579 2971 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

13-15 år 409 395 440 448 469 457 446 444 449 456 461 469 465 468 478 503

Kap. US - realistisk 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513

Kap. US - maksimum 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540

13-15 år 318 331 335 357 371 363 351 335 350 347 359 360 361 360 361 376

Kap. US - realistisk 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430

Kap. US - maksimum 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

Sum folketall Sum 13-15 år 727 726 775 805 840 819 797 779 799 803 820 829 826 829 839 879

Sum kapasitet Kap. US - realistisk 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943

Sum kapasitet Kap. US - maksimum 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990

Åsgård 

ungdomsskole

Nordbytun 

ungdomsskole
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eneboliger og rekkehus) på Nordby. Dette kan påvirke framskrivings resultatene 
på Nordby.  

 
Da reviderte befolkningsframskrivinger viser at det ikke vil være behov for 
økning av elevplasser i Ås nord samt stor usikkerhet knyttet opp mot utbygging i 

Nordby skolekrets, er det også gjort egne framskrivinger 2021 for Sjøskogen 
skole uten utvidelse og for Nordby skole uten utbygging av Tømrernes feriehjem. 

 
Sjøskogen skole 
Elevtallet ved Sjøskogen skole er i dag rundt maks kapasitet, og de siste 

framskrivingene viser at i årene fremover vil elevtallet gå noe ned og ligge rundt 
realistisk kapasitet. Det betyr at Sjøskogen vil ha nok kapasitet uten utbygging 

til 2-parallell og det vil ikke være behov for fremskynding av utbygging. Ved en 
utbygging av skolen vil skolen få overkapasitet på elevplasser. For å utnytte 

dette bør da en skolekretsendring mellom Sjøskogen og Nordby vurderes. Det 
har tidligere vært høringer om ulike alternativer for dette, jf. K-sak 59/20 
Skolebehovsanalyse for Ås nord 2019-2035. En endring av skolekretser kan 

vurderes i neste skolebehovsplan. 
 

Skolen har hatt ulike tiltak for å ha nok undervisningsrom. Dette har ikke alltid 
vært en gunstig løsning, da bl.a spesialrom i perioder har blitt omdisponert til 
klasseromsundervisning. Med tanke på at elevtallet vil legge seg rundt realistisk 

kapasitet, kan et tiltak være at noen av skolens rom bygges om for å gi et bedre 
læringsmiljø for elever og ansatte. Eiendomsavdelingen har sett på muligheten 

for dette og foreslår bl.a. at to store praksisrom/klasserom kan bygges om fra to 
til tre rom. Dette vil øke antall klasserom, noe som igjen vil medføre at det ikke 
vil være behov for at spesialrom benyttes som klasserom. Denne løsningen vil gi 

noen nye elevplasser og noe økt elevkapasitet. Dette er ikke kostnadsvurdert. 
 

Det er satt av 3 millioner til oppgradering av utearealet på Sjøskogen skole, jf. 
K-sak 54/21 Budsjettreguleringer 1.tertial, kommunestyrevedtak 16.06.2021. 
 

Oversikt uten utbygging av Sjøskogen skole 

 
 

Nordby skole 
Nordby skolekrets har med dagens boligprogram, inkludert Tømrernes feriehjem, 
nok elevkapasitet frem til ca. 2033, da vil kretsen ha rundt 340 elever. 
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På bakgrunn av usikkerheten rundt utbygging av Tømrernes feriehjem er det 
gjort en egen framskriving for Nordby skole som viser elevtallsutviklingen uten  

denne utbyggingen. Se tabell under. 

 

Kommunedirektørens vurdering og anbefaling for Sjøskogen og Nordby 
skole 

En utbygging av Sjøskolen skole vil gi en økt maksimums elevkapasitet fra 250 
til 390 elever. Dette medfører en overkapasitet av elevplasser med utgangspunkt 

i dagens elevtallsutvikling. Det er ikke nok elevgrunnlag i dagens skolekrets, og 
skolekretsgrensene mellom Sjøskogen og Nordby bør da endres for å utnytte den 

ledige kapasiteten. En endring av skolekretser kan gi økte kostnader til 
skoleskyss. Kommunens egenandel pr. elev for vanlig busskort hvor 
avstandskravet er oppfylt er kr 7220,- pr. elev. Ved spesialskyss, som bl.a. farlig 

skolevei, vil dette beløper være adskillig høyere. 
 

Nordby skole har nok elevkapasitet både med og uten utbygging av Tømrernes 
feriehjem og Askehaugåsen i perioden for dagens befolkningsframskrivinger.  
 

Kommunedirektøren ser at med kommende elevtallsvekst for disse to skolene vil 
det ikke være behov for endring av skolekretser. Dagens forskrift om 

skoletilhørighet i Ås kommune ivaretar eventuelle plassering av elever ved fulle 
årstrinn. 
 

Kommunedirektøren anbefaler ikke utvidelse av Sjøskogen skole i 2024 eller 
tidligere, på bakgrunn av siste befolkningsframskrivinger utført juni 2021 samt 

en uavklart innsigelse på områdereguleringsplan for Tømrernes Feriehjem som 
gir usikkerhet for elevveksten i Nordby skolekrets. Det er i HP 2020-23 satt av 4 
mill. kr i 2023 for å planlegge ny/utvidet skole i Ås nord. Dette vil sees på i neste 

skolebehovsplan. 
 

Et alternativ for Sjøskogen skole kan være en enkel ombygging av noen av 
skolens eksisterende klasserom for å øke elevkapasiteten noe og gi skolen et 
bedre læringsmiljø. Det vil da ikke lenger være behov for å bruke spesialrom 

som klasserom. Kostnadene til en eventuell ombygging må vurderes og legges 
inn i budsjett. Dette beløpet vil være i tillegg til allerede avsatte midler til 

opprustning av uteområdet. 
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Alternativer: 
Følge tidlige vedtatt utbygging av Sjøskogen skole. Dette vil gi kommunen 

elevplasser det i dag ikke er behov for. I tillegg vil det påføre en økonomisk 
kostnad kommunen ikke ønsker med tanke på dagens økonomiske situasjon. En 
utbygging av Sjøskolen er tidligere kostnadsvurdert til 45 mill.  

 
Konklusjon med begrunnelse 

Kommunedirektøren vurderer at med dagens elevkapasitet og elevtallsvekst, jf.  
de siste reviderte befolkningsframskrivinger utført juni 2021, vil det være 
elevkapasitet nok ved grunnskolene. Det vil ikke være nødvendig å øke 

elevkapasiteten i framskrivingsperioden 2022- 2035. 
 

Kommunedirektøren vil på bakgrunn av dette og med kommunens økonomiske 
situasjon anbefale å utsette en utvidelse av Sjøskogen skole. I neste års 

skolebehovsplan vil behovet for ny eller utvidet skole i Ås nord vurderes på nytt. 
For å gi elevene ved Sjøskolen et bedre læringsmiljø og øke antallet elevplasser 
noe, anbefales det å gjøre en kostnadsvurdering av en enkel ombygging av 

eksisterende lokaler/rom på skolen. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-74/21 
Fritak for eiendomsskatt boligeiendommer § 7 - 
skatteåret 2021 
 
Saksbehandler:  Synnøve Roald Saksnr.:  20/00044-15 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 81/21 13.10.2021 

2 Kommunestyret 67/21 20.10.2021 

3 Kommunestyret 74/21 24.11.2021 

 

 

  
Formannskapets innstilling 13.10.2021: 

 
Følgende boligeiendommer fritas eiendomsskatt for 2021: 

Nr Gnr Bnr Fnr Snr Eiendomsbesitter Skatt 2021 Kommentar 

1 42 1 196 0 Studentsamskipnaden i Ås 0  Pentagon 

2 42 1 270 0 Studentsamskipnaden i Ås 40 800  Pomona 

3 42 1 277 0 Studentsamskipnaden i Ås 0  Palisaden 

4 42 1 133 0 Studentsamskipnaden i Ås 85 184  Kajaveien 15 

5 42 1 105 0 Studentsamskipnaden i Ås 12 403  Skogveien studentby 

6 42 1 194 0 Studentsamskipnaden i Ås 0  Samfunnsveien 4 

7 42 1 193 0 Studentsamskipnaden i Ås 0  Høgskoleveien 16 

8 42 1 266 0 Studentsamskipnaden i Ås 8 002  S 2, H 11,13, K 16 

9 42 1 269 0 Studentsamskipnaden i Ås 18 825  Utveien 6 

10 42 318 0 13 Studentsamskipnaden i Ås 0  Rådhuspl. 11-13, s 13 

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

12 42 318 0 15 Studentsamskipnaden i Ås 0  Rådhuspl. 11-13, s 15 

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

14 42 318 0 24 Studentsamskipnaden i Ås 0  Rådhuspl. 11-13, s 24 

15 42 318 0 25 Studentsamskipnaden i Ås 0  Rådhuspl. 11-13, s 25 

16 42 318 0 26 Studentsamskipnaden i Ås 0  Rådhuspl. 11-13, s 26 

17 42 318 0 32 Studentsamskipnaden i Ås 0  Rådhuspl. 11-13, s 32 

18 42 107 0 0 Studentsamskipnaden i Ås 0  Kajaveien 18 

19 42 1 268 0 Studentsamskipnaden i Ås 0  Fougnerbakken 19 

            165 214  Sum SiÅs 

20 42 119 0 0 Siri Kjær 3 755  Herumveien 17 

Sum           168 969  Sum totalt 

 
 

_____ 
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BEHANDLINGER: 
 

Kommunestyrets behandling 20.10.2021: 
Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 
 

Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 20.10.2021:  
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 

_____ 

  
 

Formannskapets behandling 13.10.2021: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
Følgende boligeiendommer fritas eiendomsskatt for 2021: 

Nr Gnr Bnr Fnr Snr Eiendomsbesitter Skatt 2021 Kommentar 

1 42 1 196 0 Studentsamskipnaden i Ås 0  Pentagon 

2 42 1 270 0 Studentsamskipnaden i Ås 40 800  Pomona 

3 42 1 277 0 Studentsamskipnaden i Ås 0  Palisaden 

4 42 1 133 0 Studentsamskipnaden i Ås 85 184  Kajaveien 15 

5 42 1 105 0 Studentsamskipnaden i Ås 12 403  Skogveien studentby 

6 42 1 194 0 Studentsamskipnaden i Ås 0  Samfunnsveien 4 

7 42 1 193 0 Studentsamskipnaden i Ås 0  Høgskoleveien 16 

8 42 1 266 0 Studentsamskipnaden i Ås 8 002  S 2, H 11,13, K 16 

9 42 1 269 0 Studentsamskipnaden i Ås 18 825  Utveien 6 

10 42 318 0 13 Studentsamskipnaden i Ås 0  Rådhuspl. 11-13, s 13 

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

12 42 318 0 15 Studentsamskipnaden i Ås 0  Rådhuspl. 11-13, s 15 

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

14 42 318 0 24 Studentsamskipnaden i Ås 0  Rådhuspl. 11-13, s 24 

15 42 318 0 25 Studentsamskipnaden i Ås 0  Rådhuspl. 11-13, s 25 

16 42 318 0 26 Studentsamskipnaden i Ås 0  Rådhuspl. 11-13, s 26 

17 42 318 0 32 Studentsamskipnaden i Ås 0  Rådhuspl. 11-13, s 32 

18 42 107 0 0 Studentsamskipnaden i Ås 0  Kajaveien 18 

19 42 1 268 0 Studentsamskipnaden i Ås 0  Fougnerbakken 19 

            165 214  Sum SiÅs 

20 42 119 0 0 Siri Kjær 3 755  Herumveien 17 

Sum           168 969  Sum totalt 

 
 

Ås, 21.09.2021 
 
Tom-Arne Tørfoss                                  Emil Schmidt 

Kommunedirektør                                 Økonomisjef  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Vedlegg: 
KS veileder - fritak § 7 

Ås kommune - Solstua - Herumveien 17 - gbnr. 42 119 - varsel om igangsetting 
av fredningssak 
Ås kommune - Solstua - Herumveien 17 -gbnr. 42 119 - kart - varsel om 

igangsetting av fredningssak 
 

Saksbehandler sender vedtaket til:  
SiÅs og Siri Kjær 



Ås kommune 

Kommunestyret 24.11.2021  Side 19 av 130 

 

 
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 det 

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. 
 

Søkere om fritak for § 7 a) for 2021  
Det er for 2021 en søknad om fritak for boligeiendommer etter § 7 a). Søknaden 

er fra Studentsamskipnaden i Ås og gjelder deres boliger for studenter. 
 
Finansdepartementet har i ulike brev uttalt at bolighus for skoleungdom og 

studenter og studentbyer kan fritas etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav a) 
etter en konkret helhetsvurdering som nevnt ovenfor. 

SiÅs sier i sin søknad; «SiÅs er en velferdsorganisasjon for studentene ved NMBU 
som drives i samsvar med lov og forskrift om studentsamskipnader, og som står 
under tilsyn av Kunnskapsdepartementet. SiÅs driver bl.a. utleie av 

studentboliger på non-profitt-basis.» 
 

SiÅs oppfyller alle krav til fritak og Kommunedirektøren innstiller på at 
eiendommene fritas for eiendomsskatt. 
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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.  

 
Søkere om fritak for § 7 b) for 2021  

Det er for 2021 en søknad om fritak for boligeiendom etter § 7 b).  
Søknaden er fra Siri Kjær som er eier av Herumveien 17, der Akershus 

Fylkeskommune varslet om igangsetting av fredingssak i 2018. Saken er fortsatt 
under vurdering, men som det kommer frem av brevet fra Akershus 
Fylkeskommune (vedlagt) skal eiendommen behandles som fredet inntil 

fredingsspørsmålet er avgjort.  
Eier sier i sin søknad; «Som eier og beboer av huset, legger jeg vekt på å 

vedlikeholde og skjøtte anlegg slik at den historiske arkitekturhistoriske verdien 
ikke forringes. Det kan medføre vedlikeholdsutgifter utover det normale.» 

 

Herumveien 17 oppfyller alle krav til fritak og Kommunedirektøren innstiller 
på at eiendommen fritas for eiendomsskatt. 

 
Alternativer: 

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 
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 168 969. Dersom kommunestyret velger å ikke innvilge fritak til de som 

oppfyller kriteriene vil dette innebære en økning av kommunens inntekter på 
kr 168 969 for 2021. 
 
 

Kan vedtaket påklages? Nei 
 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart 
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K-75/21 
2. tertialrapport 2021 - Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  21/02938-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 11/21 29.09.2021 

10 Kommunestyret 68/21 20.10.2021 

11 Kommunestyret 75/21 24.11.2021 

2 Hovedutvalg for næring og miljø 35/21 28.09.2021 

3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 29/21 29.09.2021 

4 Hovedutvalg for teknikk og plan 48/21 29.09.2021 

5 Eldrerådet 5/21 28.09.2021 

6 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 7/21 28.09.2021 

7 Administrasjonsutvalget 11/21 13.10.2021 

8 Arbeidsmiljøutvalget 2021 5/21 28.09.2021 

9 Formannskapet 82/21 13.10.2021 

 

 

  

Formannskapets innstilling 13.10.2021: 
2.tertialrapport 2021 tas til orientering. 

 
_____ 

 

Behandlinger: 
 

 
Kommunestyrets behandling 20.10.2021: 
Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 

 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 20.10.2021: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 

 
_____ 

 
 
Formannskapets behandling 13.10.2021: 

Votering: Innstillingen fra utvalgene ble enstemmig tiltrådt. 
 

_____ 
  
 

Administrasjonsutvalgets behandling 13.10.2021: 
Votering: Innstillingen fra utvalgene ble enstemmig tiltrådt. 

 
Administrasjonsutvalgets innstilling 13.10.2021: 
2. tertialrapport 2021 tas til orientering. 

_____ 
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Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling 28.09.2021: 

Per-Ivar Wroldsen måtte forlate møte før saken ble behandlet. 
 
Votering: 

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

Råd for personer med funksjonsnedsettelses uttalelse/innstilling 
28.09.2021: 
2. tertialrapport 2021 tas til orientering. 

 
 

_____ 
 

 
 
Eldrerådets behandling 28.09.2021: 

Eldrerådet drøftet seg frem til en felles uttalelse: Tilsvarer rådets uttalelse. 
 

Votering: Uttalelsen ble enstemmig tiltrådt. 
 
Eldrerådets innstilling/uttalelse 28.09.2021: 

2. tertialrapport 2021 tas til orientering med følgende merknader: 
 Eldrerådet er forbauset over hvor lite det står om eldre og tiltak for disse, 

herunder skyss til aktivitetssenter på Bjørnebekk og internt i kommunen. 
Skal ikke Ås være et attraktivt sted å bo i for eldre også?  

 Hvorfor ventes det med å åpne ny del av Moer sykehjem? 

Eldrerådet ber om orientering i neste møte. 
_____ 

  
 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 29.09.2021: 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 29.09.2021: 
2. tertialrapport 2021 tas til orientering. 

 
_____ 

 
 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 29.09.2021: 
Utvalget diskuterte seg fram til følgende fellesforslag: 

2. tertialrapport 2021 tas til orientering innenfor utvalgets ansvarsområde. 
 
Votering: Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt. 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 29.09.2021: 

2. tertialrapport 2021 tas til orientering innenfor utvalgets ansvarsområde. 
 

_____ 
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Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 28.09.2021: 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 28.09.2021: 
2. tertialrapport 2021 tas til orientering. 

 
_____ 

 

  
 

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 29.09.2021: 
 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 29.09.2021: 
2. tertialrapport 2021 tas til orientering. 

 
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
2. tertialrapport 2021 tas til orientering. 

 
Ås, 20.09.2021 
 

Tom Arne Tørfoss Emil Schmidt 
kommunedirektør Økonomisjef 

  
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for næring og miljø 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og plan 
Eldrerådet 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse 
Administrasjonsutvalget 

Arbeidsmiljøutvalget 2021 
Formannskapet 
Kommunestyret  

 
Vedlegg:  

2. tertialrapport 2021(web) 
2. tertialrapport 2021 (PDF)  
 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Kommunalsjefer, virksomhetsledere og stabssjefer  

https://pub.framsikt.net/2021/as/mr-202108-2tertial2021/
https://www.as.kommune.no/cppage.548077.no.html
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Prognoser per 2. tertial viser en forbedring fra regulert budsjett fra 1. tertial.  
Det er i hovedsak endringer i sentrale poster som bidrar til det forbedrede 

resultatet, da tjenesteområdene samlet sett varsler prognoser i samsvar med 
budsjettet. Det er likevel store variasjoner mellom tjenesteområdene.  

 
Koronapandemien påvirker kommunens daglige drift. Det vil fortsatt være 
utgifter til vaksinering og smittevern 2. halvår 2021. I tillegg til at pandemien 

påvirker kommunens daglige drift, gir den også utslag i oppfølgingen av 
hovedsatsninger og noe forsinkelser i investeringer. 

 
Fakta i saken: 

Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 
2021-2024. Rapportens struktur følger det tjenestebaserte budsjettet. Det er en  
rapportering på budsjett og målsettinger i vedtatt handlingsprogram med 

økonomiplan.  
 

Tertialrapporten er produsert i elektronisk versjon i FRAMSIKT. Se lenke i 
vedlegg. Dokumentet følger også vedlagt i PDF-format. 
 

 
Økonomiske konsekvenser:  

Se egen sak om budsjettreguleringer 2. tertial 2021. 
 
Konklusjon med begrunnelse:  

Tertialrapport er fast rapportering til kommunestyret. Kommunedirektøren 
anbefaler at 2. tertialrapport 2021 tas til orientering. 

 
 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-76/21 
Budsjettreguleringer 2. tertial 2021 - Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  21/02940-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 12/21 29.09.2021 

2 Hovedutvalg for næring og miljø 36/21 28.09.2021 

3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 30/21 29.09.2021 

4 Hovedutvalg for teknikk og plan 49/21 29.09.2021 

5 Administrasjonsutvalget 12/21 13.10.2021 

6 Formannskapet 83/21 13.10.2021 

7 Kommunestyret 69/21 20.10.2021 

8 Kommunestyret 76/21 24.11.2021 

 

 

Formannskapets innstilling 13.10.2021: 

1. Budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4.  
 

2. Prosjektet «Sjøskogen skole oppgradering utearealer» økes fra 3 til 3,75 mill. 
inkl. mva. Midlene tas fra ubundet investeringsfond.  

 
_____ 

 

 

Behandlinger: 
 

 
Kommunestyrets behandling 20.10.2021: 
Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 

 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 20.10.2021: 

Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
_____ 

 

 
Formannskapets behandling 13.10.2021: 

Edvin Søvik (Ap) fremmet fellesforslag fra Ap, Sp, MDG, V, SV, FrP, Frittstående: 
Prosjektet «Sjøskogen skole oppgradering utearealer» økes fra 3 til 3,75 mill. 
inkl. mva. Midlene tas fra ubundet investeringsfond.  

 
Votering: 

Innstillingen fra HHS og HNM, ble enstemmig tiltrådt. 
Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt. 
 

_____ 
 

Administrasjonsutvalgets behandling 13.10.2021: 
Votering: Innstillingen fra HHS og HHM ble enstemmig tiltrådt.  
 

Administrasjonsutvalgets vedtak 13.10.2021: 
Budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4.  
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Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 29.09.2021: 
Utvalget fremmet i fellesskap følgende tilleggsforslag: 

1. HTP ser med bekymring på at rekruttering til eiendom/kommunalteknikk 
synes vanskelig. Den lave kapasiteten vanskeliggjør god saksgang innen 
VA/samferdsel. Dette bremser prosjekter som skal gi kommunen vekst og 

nye inntekter. Dette er krevende utfordring som har pågått over lengre 
tid. HTP anmoder formannskapet om å se på rekrutteringsutfordringen for 

eiendom og kommunalteknikk.   
2. HTP ser også med bekymring på det store etterslepet innen 

verdibevarende vedlikehold og drift som dette skaper, og etterspør satsing 

for å minske dette. 
 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling med utvalgets tilleggsforslag ble enstemmig 

tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 29.09.2021: 

1. Budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4.  
 

2. HTP ser med bekymring på at rekruttering til eiendom/kommunalteknikk 
synes vanskelig. Den lave kapasiteten vanskeliggjør god saksgang innen 
VA/samferdsel. Dette bremser prosjekter som skal gi kommunen vekst og 

nye inntekter. Dette er krevende utfordring som har pågått over lengre 
tid. HTP anmoder formannskapet om å se på rekrutteringsutfordringen for 

eiendom og kommunalteknikk.   
3. HTP ser også med bekymring på det store etterslepet innen 

verdibevarende vedlikehold og drift som dette skaper, og etterspør satsing 

for å minske dette. 
 

_____ 
 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 29.09.2021: 
Utvalget diskuterte seg fram til følgende fellesforslag: 

Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 
Votering: Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt. 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 29.09.2021: 

Budsjettreguleringer tas til orientering innenfor utvalgets ansvarsområde, i 
henhold til tabell 1,2 og 3 og 4. 
 

_____ 
 

 
Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 28.09.2021: 
Votering: 

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 28.09.2021: 
1. Budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4.  

_____ 
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Hovedutvalg for helse og sosials behandling 29.09.2021: 

 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 29.09.2021: 

1. Budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4.  
 

_____ 

 
 
 

Saksfremlegg 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4.  

 

Ås, 21.09.2021 
 

Tom Arne Tørfoss Emil Schmidt 
kommunedirektør Økonomisjef 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for næring og miljø 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret  

 
Vedlegg:  

2. tertialrapport 2021(web) 
2. tertialrapport 2021 (PDF)  
 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Kommunalsjefer, virksomhetsledere og stabssjefer.   

https://pub.framsikt.net/2021/as/mr-202108-2tertial2021/
https://www.as.kommune.no/cppage.548077.no.html
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Saksutredning: 
 

Fakta i saken: 
Kommunedirektøren foreslår i denne saken reguleringer av budsjettet for 2021. 
Budsjettendringer per 2. tertial gjelder i utgangspunktet kun for 2021. Tiltak 

med flerårig virkning vil vurderes på nytt i prosessen med Handlingsprogram 
2022-25.  

 
Prognosen for netto driftsresultat for 2021 er 8,6 mill. kr, tilsvarende 0,6 % av 
driftsinntektene. Prognosen er en forbedring på 10 mill. kr fra regulert budsjett 

1. tertial. Det er i hovedsak endringer i sentrale poster som bidrar til det 
forbedrede resultatet, da tjenesteområdene samlet sett varsler prognoser i 

samsvar med budsjettet. Det er likevel store variasjoner mellom 
tjenesteområdene.  
 
Prognosene viser en økning i inntekter fra skatt og rammetilskudd. Deler av 
dette er økte skjønnsmidler til dekning av utgifter til Covid-19 for første halvår 

2021. Det forventes også økt avkastning fra finansforvaltningen. Lønnsoppgjøret 
blir imidlertid høyere enn budsjettert og KLP varsler en betydelig økning i 

pensjonskostnadene. Det er også lavere inntekter fra eiendomsskatt på boliger 
enn det som var forutsetningen i budsjettet. 
 

Det vil fortsatt være utgifter til vaksinering og smittevern 2. halvår 2021. 
Kommunedirektøren forutsetter at utgifter til dette dekkes av ekstra 

skjønnsmidler 2. halvår 2021. Dersom dette ikke dekkes fullt ut med nye 
skjønnsmidler vil kostnadene på dette området bidra til å redusere prognosen for 
netto driftsresultat.  

 
Med gjeldende prognose vil avsetningene til disposisjonsfond ved årsslutt være 

36 mill. kr.  
 
I tabell 1, 2, 3 og 4 fremmes kommunedirektørens budsjettreguleringsforslag til 

henholdsvis drift, sentrale poster og investeringer.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
  

  

 

21/01128 
 

Tabell 1: Forslag budsjettreguleringer drift 
 

 

Tjenesteområde / Tiltak Beskrivelse av tiltak 2021 2022 2023 2024 

01 Barnehage   1 600 0 0 0 

  

Økning driftstilskudd private barnehager Økning i antall barn i private barnehager våren 
2021 samt kompensert inntektstap for én stengt 
dag og en periode med rødt nivå med 
barnehagetilbud til kun familier med 
samfunnskritiske funksjoner og sårbare barn.  

1 600 0 0 0 

              

02 Grunnskoleopplæring   0 0 0 0 

  

Ressurskrevende elever med særlige behov Tilbakeført minderforbruk ved FBU etter 
avregning for 2020 0,8 mill kr. Kompenseres 
ved lavere regning for høsten 2021.  Fra høsten 
2021 er det en økning i elever ved Rustadtunet. 
Dette som konsekvens av at kommunen blant 
annet nå disponerer færre plasser ved FBU. 
Økt ressursbehov for høsten er 0,5 mill.kr. 

-300 0 0 0 

  

Tapte inntekter SFO Tapte inntekter som konsekvens av 
nedstengning og generell koronasituasjon med 
nedgang i antall barn utover våren 2021.  

300 0 0 0 

              

03 Kultur-,idrett- og fritidstjenester   -740 0 0 0 

  

Frafall av elever i Kulturskolen som følge av 
koronapandemien - justert prognose 

Kulturskolen har justert sin prognose knyttet til 
tapte inntekter fra brukerbetalinger som følge 
av koronapandemien til 0,7 mill kr. Dette er en 
reduksjon på 0,3 mill kr. i forhold til prognosen 
som lå til grunn for budsjettreguleringen i 1. 
tertial på 1 mill. kr. 

-300 0 0 0 
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Statlig tilskudd til drift av frivillighetssentral Kommunen har mottatt et statlig tilskudd til drift 
av frivillighetssentralen på 0,44 mill. kr. Dette 
tilskuddet var ikke tatt høyde for i budsjettet for 
2021. Tilskuddet var signalisert å inngå i 
rammen, men er for 2021 kommet som 
øremerkede midler. 

-440 0 0 0 

              

04 Kommunehelse   5 000 500 500 500 

  

Økt ramme til koronasenteret Budsjettet for koronasenteret ble i 1.tertial 
regulert med forutsetning om drift ut september. 
Utviklingen i pandemisituasjonen tilsier at det er 
behov for å opprettholde bemanningen ut året 
til smittesporing, testing, vaksinering. Det er 
derfor behov for å regulere ytterligere 5 mill. kr 
til drift av koronasenteret. Budsjettreguleringen 
er finansiert med forutsetning om at 
kommunene fortsatt får dekket merutgifter til 
håndtering av pandemien.  
 

5 000 0 0 0 

  

Økte kostnader til Norsk 
pasientskadeerstatning 

Tilskuddet til Norsk pasientskadeerstatning 
(NPE) ble nær doblet i forhold til 2020. 
Tilskuddssatsene blir styrt av prognoser 
hovedsakelig basert på erstatningsutbetalinger 
for primærhelsetjenesten tidligere år. Rammen 
økes med 0,5 mill. kr. 
 

500 500 500 500 

  

Reduksjon lønn på frisklivssentralen   Reduksjon lønn på frisklivssentralen på grunn 
av restriktive innleieutgifter ved fravær. 
Lønnsbudsjettet 2021 tas ned med 0,5 mill.kr.  
 

-500 0 0 0 

  

Teknisk justering - Folkehelse 
partnerskapsmidler 

Folkehelse-partnerskapsmidler fra Viken 
Fylkeskommune 
 
 
 
 

0 0 0 0 
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07 Tjenester til hjemmeboende   5 400 0 0 0 

  

Merforbruk på BPA på kjøp fra andre 

Tjenestetilbudene i henhold til vedtak til brukere 
på BPA, blir benyttet i større grad enn forutsatt i 
budsjettet. Posten “kjøp fra andre” må økes 
med 3,0 mill. kr. I tillegg går det mot besparelse 
på lønnsområdet på 0,5 mill. kr. 

3 000 0 0 0 

  

Merforbruk på lønnsutgifter på boliger voksne  

Det er i løpet av 2021 foretatt endringer i 
bemanningen i boligene  Det ble  ikke 
tatt  høyde for alle lønnskonsekvensene i 
forbindelse med disse endringene, 
ved  lønnsbudsjetterineg for 2021. Dette, i 
tillegg til ekstrautgifter i tilknytning til 
pandemien, gjør at lønnsområdet på boliger 
voksne må styrkes med 3,6 mill. kr i 2021.  

3 600 0 0 0 

  

Redusert tjenestekjøp på forvaltningen i 2021 

Oppstart på tjenestekjøp fra andre ble litt utsatt 
i 2021. Dette ser ut til å gi en besparelse på 1,2 
mill. kr. 

-1 200 0 0 0 

              

08 Pleie og omsorgstjenester i institusjon   -2 500 0 0 0 

  

Besparelser på Moer sykehjem Det nye sykehjemmet på Moer blir tatt i bruk 
senere enn forutsatt i budsjett 2021. Dette gir 
en besparelse på 1,5 mill. kr. 
 

-1 500 0 0 0 

  

Vederlagsinntekter blir høyere enn budsjettert. Vederlagsinntekter på institusjonsplasser ser ut 
til å bli 1,0 mill. kr høyere enn budsjettert. -1 000 0 0 0 

              

09 Fysisk planlegging, natur og nærmiljø   -200 0 0 0 

  

Mindreinntekter på planavdelingen Det går mot mindreinntekter på 1,3 mill. kr. i 
gebyrinntekter ved årets slutt. Dette skyldes at 
færre planer er sendt på høring enn forutsatt. 1 300 0 0 0 
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Mindreutgifter på Planavdelingen  Det  ser ut til å bli 1,5 mill. kr. i mindreutgifter 
knyttet til lønn på planavdelingen på grunn av 
vakanser og merinntekter på refusjoner. 

-1 500 0 0 0 

              

10 Administrasjon og styring   2 000 0 0 0 

  

Økte utgifter til IKT i forbindelse med korona 

  
2 000 0 0 0 

              

11 Eiendomsforvaltning og utleie   -4 315 2 000 0 0 

  

Brann Nordby skole - forsikringsoppgjør Oppgjør og refusjon fra forsikringsselskap 
knyttet til brann på Nordby skole i 2018. Dette 
utgjør tilsammen en inntekt på  2,3 mill kr. 

-2 256 0 0 0 

  

Ekstra inntekt utleie av Åshallen Det ser ut til å bli 0,184 mill. kr i merinntekter i 
forbindelse med utleie av Ås-hallen til Viken, 
fylkeskommune. Ekstrainntektene gjelder 
innbetaling av leie fra 2020. 

-184 0 0 0 

  

Koronamidler til vedlikehold - utsatt fremdrift  Mindreforbruk på 2 mill. kr. knyttet til 
øremerkede koronamidler til vedlikehold, 
midlene avsettes til neste års budsjett. 

-2 000 2 000 0 0 

  

Mindreinntekt kommunale boliger Prognosen tilsier mindreinntekter knyttet til 
kommunale boliger i størrelsesorden 1,1 mill kr 
ved utgangen av året.  

1 100 0 0 0 

  

Moer sykehjem - FDV midler som følge av 3 
måneder senere åpning av sykehjemmet 

Tjenesten er tilført FDV-midler til Moer 
sykehjem med halvårseffekt i 2021. På grunn 
av utsatt åpning av sykehjemmet vil tjenesten 
kun ha behov for midler i årets 3 siste måneder. 
Dette utgjør et mindreforbruk på 0,975 mill. kr. 

-975 0 0 0 

       14 Vann, avløp og renovasjonstjenester   -2 235 0 0 0 

  

Merinntekter kommunale årsgebyr Prognosen tilsier at inntekt på kommunale 
årsgebyr vil gi merinntekter utover budsjett på 1 
mill. kr. 

-1 000 0 0 0 
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Merinntekter tilknytningsgebyr Prognosen tilsier at inntekt på tilknytningsgebyr 
vil gi merinntekter utover budsjett på 0,5 mill. kr. -500 0 0 0 

  

Regulering - Vannkjøp 2020 Nordre Follo Regulering - Vannkjøp 2020 Nordre Follo. 
Avsetning i 2020 var 0,735 mill kr høyere enn 
endelig regning. 

-735 0 0 0 

       15 Felles inntekter og utgifter   -5 000 0 0 0 

  Statlig finansiering av koronasenter Motpost som finansiering av koronasenteret -5 000 0 0 0 

         SUM forslag budsjettreguleringer   -990 2 500 500 500 

 
 

Tabell 2: Budsjettreguleringer sentrale poster 

 

Sentrale poster Beskrivelse av tiltak 2021 2022 2023 2024 

  

Skatt og rammetilskudd 

KS har i sin siste oppdaterte prognosemodell 
oppdatert anslaget for samlede inntekter fra 
skatt og rammetilskudd til 1 168 mill. kr. Dette 
er samlet sett 21 mill. kr høyere enn vedtatt 
budsjett, av dette er 11,5 mill. kr skjønnsmidler 
knyttet til koronapandemien. Samlet prognose 
for frie inntekter 17 mill. kr, 4 mill. kr lavere en 
KS prognosemodell, da egne prognoser for 

skatteinngangen er noe lavere.  

-17 000    

 

Økt lønnsreserve 2021 

Basert på årets lønnsoppgjør har KS beregnet 
årslønnsveksten til 2,8 % i 2021. I revidert 
budsjett er det forutsatt en årslønnsvekst på 2,7 
%. Ny prognosen for lønnsjustering medfører 
behov for å oppjustere lønnspotten med 1,5 
mill. kr. 

1 500 0 0 0 

 

Økte avdrag 

Avskrivningene for 2021 er nå endelig beregnet 
og regnskapsført. Avskrivningene er noe 
høyere enn budsjettert. Selv om avskrivningene 
i seg selv ikke har noen resultatmessig effekt, 
bidrar økte avskrivninger likevel til at avdragene 
som kommunen skal betale, øker. Det forslås å 
budsjettregulere økte avdrag med 1,5 mill. kr. 

1 500 1 500 1 500 1 500 
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Økte pensjonskostnader 

KLP har i ny prognose varslet økning i 
reguleringspremien i forhold til det som var 
varslet i 1. tertial. Dette forklares med betydelig 
høyere forventet lønns- og trygdeoppgjør og ny 
regulering av alderspensjoner. I 1. tertial ble det 
regulert 6 mill. kr i økte pensjonskostnader. 
Basert på en revidert prognose fra KLP er det 
behov for å øke rammen med ytterligere 7 mill. 
kr. Det bemerkes at det fortsatt er usikkerhet 

knyttet til denne posten.  

7 000 -5 000 -5 000 -5 000 

 

Redusert inntekt fra eiendomsskatt boliger 

 I 1.tertial ble det anslått at eiendomsskatten blir 
4 mill. lavere enn budsjettert. En reduksjon på 2 
mill. kr ble da budsjettregulert. Prognosen i 
2.tertial tilsier at ytterligere 3 mill. kr må 

reguleres ned.  

3 000 3 000 3 000 3 000 

 SUM forslag budsjettreguleringer  -4 000 -500 -500 -500 

 

 
 

Tabell 3 Regulering investeringer 
Det foreslås å regulere midler mellom 2 enkeltprosjekter innenfor VAR-sektoren. Det er ikke behov for økt lånefinansiering. 

Prosjekt Prosjekt(T) Konto Ansvar Funksjon Beløp Kommentar 

0823 Nytt driftsstyringsanlegg 023040 6431 353 1100 
1,1 mill. kr overføres fra prosjekt 0826 til 0823. 
Dette skyldes i hovedsak investeringer som 
følge av at kommunen overtok Breivoll 
friluftsområde. 

0826 Oppgradering vann og avløp 023040 6431 353 -1100 
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Tabell 4 Investeringsprosjekter som kan avsluttes 
Investeringsprosjektene som kan avsluttes i 2.tertial har et samlet mindreforbruk på ca. 3,1 mill. kr. Kommunedirektøren vil 

foreslå å avslutte prosjektene og avsette gjenværende midler til ubundet investeringsfond. 
 

Prosjekt Framdrift Økonomi Statusvurdering  Rev.bud  Regnskap  Gjenstår  

0512 
Oppgradering 

friidrettsbane 
Ferdig Mindreforbruk 

Prosjektet er ferdigstilt. Spillemidler på 

kr 608.000 blir tilført i løpet av 

september. 

- 450  - 608   158  

0118 
Ny brukerflate for 

sikker sone 
Ferdig Ihht plan 

Dette prosjektet gjelder digitale 

løsninger for flere tjenester og vil bli 

utført av Stor Follo IKT.  Ås kommune 

vil bli fakturert for årlige finansutgifter 

over 

driftsbudsjettet.  Investeringsprosjekte

t vil derfor bli avsluttet.  

 3 675  -   2 613  

0125 Arkivrom Ferdig Mindreforbruk 
Arkivrom i depotarkivet ble ferdig 

våren våren/sommeren 2021. 
 375  -   375  

 

 
Økonomiske konsekvenser: 
Prognosen for netto driftsresultat for 2021 er 8,6 mill. kr, tilsvarende 0,6 % av driftsinntektene. Prognosen er en forbedring 

på 10 mill. kr fra regulert budsjett 1. tertial. Det er i hovedsak endringer i sentrale poster som bidrar til det forbedrede 
resultatet, da tjenesteområdene samlet sett varsler prognoser i samsvar med budsjettet.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren anbefaler at foreslåtte budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1,2, 3 og 4. 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
  
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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K-77/21 
R-272 Reguleringsplan for Nygård Næringspark - Endring 
av plan 
 
Saksbehandler:  Magnus Ohren Saksnr.:  21/00539-39 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 32/21 28.09.2021 

2 Hovedutvalg for teknikk og plan 45/21 29.09.2021 

3 Kommunestyret 64/21 20.10.2021 

4 Kommunestyret 77/21 24.11.2021 

 

 

Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 29.09.2021: 

-mindretallsanket til kommunestyret 
I medhold av plan- og bygningslovens §12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 

plan å sende til offentlig ettersyn forslag om endring av reguleringsplan R-272 
for Nygård næringspark til offentlig ettersyn, med bestemmelser datert 
03.09.2021 og supplerende planbeskrivelse (følgeskriv) datert 03.09.2021. 
 

 

BEHANDLINGER: 
 
 

Kommunestyrets behandling 20.10.2021: 
Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 

 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 20.10.2021: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 

 
_____ 

 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 29.09.2021: 

Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag:  
Forslag til endring av Reguleringsplan R-272 for Nygård Næringspark 
avvises. 

 
Martin Løken (MDG) fremmet forslag om kommunedirektørens alternative 

innstilling med tillegg: 
Forslag til endring av reguleringsplan R-272 for Nygård næringspark er 

ikke tilstrekkelig opplyst, og det bes om følgende tillegg til 
kunnskapsgrunnlaget: 

 Handelsanalyse som tar for seg tiltakets påvirkning på eksisterende 
kjøpesentra, herunder på Vinterbro og i Ski. Handelsanalysen må ta 
høyde for best-case og worst-case prognoser for fremtidig utvikling i 

senterhandel. Spørsmålet om dette prosjektet vil bidra til 
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kjøpesenterdød ved Ski storsenter og Vinterbrosenteret skal 
behandles grundig og med solide referanser. 

 Handelsanalysen må kvalitetssikres av kommunedirektør, eventuelt 
ekstern konsulent. 

 Planspørsmålet skal avklares videre gjennom 

kommuneplanprosessen, og det etterspurte kunnskapsgrunnlaget 
bes legges ved til 2. gangsbehandling av kommuneplanen. 

 
Martin Løken (MDG), Ane Gyri Sjøvik (MDG) og Håvard Steinsholt (SV) 
mindretallsanket saken til kommunestyret.  

 
Votering: 

 SVs forslag ble nedstemt 6-3 (2MDG, 1SV) 
 Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt 6-3 (2MDG, 1SV) ved alternativ 

votering mot MDGs forslag. 
 
Mindretallsanke, jf. Ås kommunes reglementer punkt 10.2.2.3: 

Vedtaket ble mindretallsanket i møtet av Martin Løken (MDG), Ane Gyri Sjøvik 
(MDG) og Håvard Steinsholt (SV).  

_____ 
  
 

Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 28.09.2021: 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 

Forslag til endring av Reguleringsplan R-272 for Nygård Næringspark 
avvises. 

 

Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet følgende forslag:  
Kommunedirektørens alternative innstilling: Forslag til endring av 

reguleringsplan R-272 for Nygård næringspark er ikke tilstrekkelig opplyst, 
og det bes om følgende tillegg til kunnskapsgrunnlaget: 

 Handelsanalyse som tar for seg tiltakets påvirkning på eksisterende 
kjøpesentra, herunder på Vinterbro og i Ski. Handelsanalysen må ta 
høyde for best-case og worst-case prognoser for fremtidig utvikling i 

senterhandel. Spørsmålet om dette prosjektet vil bidra til 
kjøpesenterdød ved Ski storsenter og Vinterbrosenteret skal 

behandles grundig og med solide referanser. 
 Handelsanalysen må kvalitetssikres av kommunedirektør, eventuelt 

ekstern konsulent. 

 
Votering: 

 SVs forslag ble nedstemt 7-2 (1MDG, 1SV) 
 MDGs forslag ble nedstemt 5-4 (1MDG, 1SV, 2V) 
 Kommunedirektørens innstilling ble tiltrådt 5-4 (1MDG, 1SV, 2V) 

 
Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 28.09.2021: 

I medhold av plan- og bygningslovens §12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 
plan å sende til offentlig ettersyn forslag om endring av reguleringsplan R-272 
for Nygård næringspark til offentlig ettersyn, med bestemmelser datert 

03.09.2021 og supplerende planbeskrivelse (følgeskriv) datert 03.09.2021. 
_____ 
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Saksfremlegg 
 

 
Kommunedirektørens innstilling: 

I medhold av plan- og bygningslovens §12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 
plan å sende til offentlig ettersyn forslag om endring av reguleringsplan R-272 
for Nygård næringspark til offentlig ettersyn, med bestemmelser datert 

03.09.2021 og supplerende planbeskrivelse (følgeskriv) datert 03.09.2021. 
 

Ås, 17.09.2021 
 
Tom-Arne Tørfoss                                       Nils Erik Pedersen 

Kommunedirektør                                     Kommunalsjef 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for næring og miljø 
Hovedutvalg for teknikk og plan 
Offentlig ettersyn 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
Kommunestyret 

 
Vedlegg: 
1. Følgeskriv til planendring, datert 03.09.21 

2. Reguleringsbestemmelser, datert 03.09.21 
3. Handelsanalyse Nygård Næringspark, datert 02.09.2021 

4. Trafikkanalyse Nygård Næringspark, datert 01.09.2021 
5. Innspill til planoppstart, samlet 

6. Gjeldende planbeskrivelse, datert 12.09.12 
7. Saksutskrift Kommunestyret 25.11.2020 sak 104-20 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Høringsuttalelser 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste.  
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Det er søkt om endring av reguleringsplan R-272 for Nygård næringspark. 
Reguleringsplanen avsetter areal til næringsvirksomhet ved Nygårdskrysset, 

herunder lager, industri, kontor og forretningsvirksomhet presisert som 
«plasskrevende varehandel». Bakgrunnen for endringsforslaget er et ønske fra 

grunneier i området om å presisere reguleringsplanens definisjon av hva som 
kan inngå i begrepet plasskrevende varehandel. I gjeldende reguleringsplan 
fastsettes det at det tillates plasskrevende varehandel i området, men hva som 

omfattes av begrepet er ikke videre definert i bestemmelsen. Forslagsstiller 
ønsker å utvide definisjonen til å omfatte hvitevarer, brunevarer og møbler. 

 
Forslagsstiller er Nygård Utvikling AS (Oslo Pensjonsforsikring) og Nygård 

Næringspark Nord AS (Løvenskiold) som er grunneiere i området. Forslaget er 
utarbeidet av Odin prosjektering AS.  
 

Nytt forslag om endring av plan innebærer endring av gjeldende 
reguleringsbestemmelser. Forslag til endring er redegjort for i eget følgeskriv, 

som også er supplement til gjeldende planbeskrivelse for området. Endring av 
planbestemmelsene omfatter endring av bestemmelsen § 3.1, om bebyggelsen 
innenfor arealformålet for forretning, kontor og industri. Eget følgeskriv med 

beskrivelse av endringen og forslag til nye reguleringsbestemmelser er vedlagt 
som vedlegg 1 og 2. Gjeldende planbeskrivelse for området følger saken som 

vedlegg 6. 
 
Det er utarbeidet handelsanalyse og trafikkanalyse som vurderer virkninger for 

handelsmønster i nærområdet og regionen, samt virkninger på lokaltrafikken, 
klima og miljø. Analysene følger saken som vedlegg 3 og 4. 

 
Planprosess: 
Kommunestyret behandlet sak om definisjon av plasskrevende varehandel i egen 

sak 25.11.2020, sak 104/20. Kommunestyret vedtok at det kan åpnes for å 
justere definisjonen, og fattet følgende vedtak: 

 
Kommunestyret fastsetter, i tråd med nye regionale føringer, følgende definisjon 
av begrepet plasskrevende varehandel: 

 Med plasskrevende varehandel/varegrupper menes: motorkjøretøy, 
landbruksmaskiner, trelast/byggevarer, planter/hageartikler, hvitevarer, 

brunevarer og møbler. Det åpnes også for andre forretninger innenfor 
faghandel med en størrelse på minimum 1500 m2 BRA, forutsatt at det er 
gjennomført handelsanalyse som viser at det ikke gir negativ virkning for 

eksisterende sentrumshandel, samlet trafikkmønster, og klima- og 
miljøkonsekvenser. 

 Definisjonen gjøres også gjeldende for R-272 Reguleringsplan for Nygård 
næringspark. 

 Overstående definisjon innarbeides i ny kommuneplan. 

 
Et forslag om endring av reguleringsplan for Nygård næringspark ble sendt til 

offentlig ettersyn i mars 2021. Som følge av uttalelser fra offentlige myndigheter 
ble det avgjort at endringsforslaget er for omfattende til å gjennomføres uten 

ordinær planbehandling etter pbl. § 12-14. Saken behandles derfor på nytt, med 
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ordinær planprosess som innebærer varsel om oppstart, offentlig ettersyn og 
politisk behandling i to omganger.  

 
Varsel om oppstart for endring av reguleringsplanen ble gjennomført i perioden 
28.05.2021-25.06.2021. Det ble ved varsel om oppstart mottatt 12 uttalelser. 

Uttalelsene er oppsummert og kommentert av forslagsstiller i vedlagt følgeskriv, 
kapittel 6, og følger saken i sin helhet som eget vedlegg. En oppsummering av 

merknadene er gjengitt nedenfor. 
 
Statens Vegvesen 

Statens vegvesen vurderer at plasskrevende varehandel bør omfatte salg av bil, 
maskiner, byggevarer og planteutsalg. De mener denne definisjonen er lagt til 

grunn for regional plan for areal og transport, og ønsker ikke at definisjonen 
utvides. Vegvesenet varsler at de vil fremme innsigelse til et forslag om å utvide 

definisjonen til også å omfatte salg av hvitevarer, brunevarer og møbler. 
 
Viken fylkeskommune 

Fylkeskommunen mener kommuneplanrulleringen er rette prosess å vurdere 
lokalisering av plasskrevende varehandel, og fraråder at det gjennomføres 

detaljreguleringsprosess før forholdet er avklart i ny kommuneplan. Dersom det 
skal gjennomføres detaljplanprosess, gir fylkeskommunen utrykk for bekymring 
for økt lokaltrafikk på fylkesveinettet, og er særlig oppmerksomme på forhold 

som berører Nordbyveien mellom Nygård og Ski sentrum. De forventer at det blir 
utarbeidet egen trafikkanalyse som følger forslaget. 

 
Statsforvalteren for Oslo og Viken 
Statsforvalteren mener endringsforslaget er i direkte konflikt med prinsippet om 

«rett virksomhet på rett sted» som ligger til grunn for regional plan for areal og 
transport, og i regional plan for handel, service og senterstruktur. De peker på at 

områder for plasskrevende varehandel skal avgrenses i kommuneplanens 
arealdel, med tilhørende bestemmelser om type handel. De peker videre på en 
vurdering av områdets egnethet slik det ble vurdert under reguleringsprosessen i 

2012, og mener nye regionale planer bygger opp under vurderingene som ble 
gjort den gangen. De fraråder sterkt at kommunen går videre med 

reguleringsarbeid i området. 
 
Nordre Follo kommune 

Nordre Follo kommune gir utrykk for skepsis til forslaget, og ber om at det blir 
grundig redegjort for hvordan endringsforslaget er i tråd med prinsippet om rett 

virksomhet på rett sted. De er særlig bekymret for virkninger for handelsmønster 
og trafikk, særlig knyttet til Ski sentrum, og ber om at disse synliggjøres og at 
tiltaket blir vurdert opp mot dagens situasjon. Det ønskes også at tiltaket blir 

vurdert opp mot alternative lokaliseringer av tilsvarende type virksomhet.  
 

Øvrige 
Ulike næringsorganisasjoner og næringsaktører har gitt merknader til forslaget, 
og i all hovedsak gitt utrykk for at de er skeptiske til endringsforslaget. 

Gjengående er bekymringen for at handelstilbudet i Ski sentrum og ved 
Vinterbro svekkes, og det er gitt utrykk for bekymring for tilgjengelighet til 

området for gående og syklende. 
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Kommunedirektøren forventer ytterligere merknader ved offentlig ettersyn av 
endringsforslaget, og legger til grunn at høringen kan avdekke eventuelle behov 

for tillegg til kunnskapsgrunnlaget som følger av endringsforslaget. 
 
Fakta i saken: 

Reguleringsplan for Nygård næringspark ble vedtatt av Ås kommunestyre 
10.10.2012, med mindre endring vedtatt av Hovedutvalg for teknikk og miljø 

14.02.2013. Reguleringsplanen omfatter eiendommene med gbnr. 104/46, 
104/47 og 104/48, og utgjør et område nordvest for Nygårdskrysset. 
 

Det ble fremmet innsigelse fra offentlig myndigheter som følge av manglende 
presisering av arealformålet og tillatt virksomhet innenfor dette. Innsigelsene ble 

imøtekommet, og det ble innarbeidet at det er plasskrevende varehandel som 
tillates for forretningsvirksomhet innenfor formålet. Det ble fastsatt i 

bestemmelse § 3.1, som lyder: 
 
3.1 Bebyggelsen 

Innenfor området kan det oppføres bygninger for industri og lager samt 
forretning for plasskrevende varehandel. 

 
I planbeskrivelsen for reguleringsplanen er begrepet plasskrevende varehandel 
definert som: «forretninger for biler, maskiner, byggevarer, hagesenter og 

lignende». 
 

Forslagsstiller ønsker at bestemmelsen presiseres, slik at det tydelig 
fremkommer hvilke varegrupper som kan betegnes som plasskrevende. Forslag 
til ny bestemmelse lyder: 

 
3.1 Bebyggelsen 

Innenfor området kan det oppføres bygninger for industri og lager samt 
forretning for plasskrevende varehandel. Med plasskrevende 
varehandel/varegrupper menes: motorkjøretøy, landbruksmaskiner, 

trelast/byggevarer, planter/hageartikler, hvitevarer, brunevarer og møbler. 
 

I tillegg foreslås det en justering av reguleringsbestemmelse § 6 om 
høyspenningsanlegg. Her foreslås det at «linjeeier, Hafslund nett» erstattes med 
«ledningseier». 

 
Virkninger som følge av foreslått endring er vurdert i endringsforslaget. Det er 

produsert to utredninger som følger forslaget. Disse omfatter vurdering av 
virkninger for trafikkforhold, klima og miljø, samt vurdering av virkninger for 
handelsmønster. 

 
Vurdering: 

Reguleringsplan for Nygård næringspark ble vedtatt i 2012. Ved 
vedtakstidspunktet lå regional plan for handel, service og senterstruktur, vedtatt 
i 2001, til grunn for definisjonen av plasskrevende varehandel. Hvilke 

varegrupper som omfattes av begrepet «plasskrevende varehandel» var tydelig 
definert i den regionale planen, og samsvarer med gjeldende bestemmelser § 3.1 

for Nygård næringspark. 
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Regional plan for handel, service og senterstruktur ble revidert i 2018, og 
gjeldende regional plan åpner nå for at kommunene i Viken selv kan fastsette 

områder i kommunen hvor det kan etableres plasskrevende varehandel. 
Områdene bør ta utgangspunkt i videreføring av eksisterende arealer til slike 
formål, og skal avgrenses i kommuneplanens arealdel. Den regionale planen 

fastsetter ikke lenger en tydelig definisjon på hvilke varegrupper som skal inngå i 
definisjonen av plasskrevende varehandel, men type handel skal fastsettes av 

kommunene gjennom kommuneplanens bestemmelser. Det stilles videre krav 
om gjennomføring av handelsanalyse for områder med et samlet handelsareal på 
over 3000 m². 

 
I kommunedirektørens forslag til ny kommuneplanens arealdel forslås det å åpne 

for forretningsvirksomhet med hvitevarer, brunevarer og møbler avgrenset til 
området Nygård næringspark. Det endelige vedtaket for foreslått endring av 

reguleringsplan for Nygård næringspark vil bli lagt til grunn for kommuneplanens 
bestemmelse for området i kommuneplanen.  
 

Kommunedirektøren har forståelse for at gjeldende reguleringsbestemmelser for 
Nygård næringspark oppleves som utydelige, og at en klar presisering av hva 

som tillates etablert i området er ønskelig. Særlig krevende er det at verken 
gjeldende kommuneplan, eller gjeldende regional plan for handel, service og 
senterstruktur med tydelighet definerer hvilke varegrupper som regnes som 

plasskrevende varehandel. 
 

Kommunestyret behandlet spørsmålet om definisjon av plasskrevende 
varehandel i egen sak i møte 25.11.2020. Kommunedirektøren legger som følge 
til grunn at kommunen vurderer Nygård næringspark som et aktuelt område å 

tillate plasskrevende varehandel, slik tilfelle er for gjeldende reguleringsplan, og 
ønsker å vurdere en utvidet definisjon av hva som kan inngå i slik handel. Det 

må vurderes virkninger for trafikk, handelsmønster, klima og miljø før 
definisjonen av plasskrevende varehandel eventuelt utvides. 
 

Virkninger for handel er redegjort for i egen handelsanalyse som følger forslaget. 
Handelsanalysen peker på en underdekning av de aktuelle vareslagene i 

regionen, og vurderer at handel med slike varer i dag i hovedsak skjer ved 
lengre reiser ut av regionen som til steder som Alna, Askim eller Moss. Det antas 
at dersom det tillates etablert handel med slike varegrupper ved Nygård, kan 

flere av disse behovene dekkes lokalt. Videre pekes det på at handel av møbler, 
hvitevarer og brunevarer ikke nødvendigvis er ønskelige handelskonsepter i Ås 

sentrum, og dermed ikke har påvirkning på dagens varehandel i 
sentrumsområdet. 
 

Virkninger for trafikk er redegjort for i egen trafikkanalyse som følger forslaget, 
hvor også virkninger for klima og miljø er vurdert. Analysen vurderer at reiser ut 

av regionen vil kunne reduseres dersom det legges opp til økt vareutvalg lokalt.  
En reduksjon av omfanget av lengre reiser for å nå særlige varegrupper er lagt til 
grunn for at endringsforslaget er vurdert å kunne bidra til lavere klimautslipp 

totalt sett, ettersom reisene antas å bli kortere samlet sett. Det vurderes til 
gjengjeld at endringsforslaget vil medføre en moderat økning av trafikken lokalt. 

Dette antas å utgjøre om lag 800 bilreiser om dagen.  
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Kommunedirektøren vurderer at forslag til endring av reguleringsplan følger opp 
kommunestyrets vedtak på en tilfredsstillende måte, der antatte virkninger for 

handelsmønster, trafikkforhold, klima og miljø er redegjort for.  
 
Kommunedirektøren vurderer samlet sett at forslag til endring av reguleringsplan 

for Nygård næringspark er tilstrekkelig opplyst til å sende saken til offentlig 
ettersyn.  

 
Alternativer: 
Forslag til endring av reguleringsplan R-272 for Nygård næringspark er ikke 

tilstrekkelig opplyst, og det bes om følgende tillegg til kunnskapsgrunnlaget: 
 

  
  

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren vurderer forslag om endring av reguleringsplan for Nygård 

næringspark å være tilstrekkelig opplyst til å sende saken til offentlig ettersyn. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-78/21 
Delegering av myndighet til å fatte vedtak etter 
smittevernloven § 4-1 
 
Saksbehandler:  Tone Marit Stensrud Saksnr.:  21/00120-9 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 100/21 24.11.2021 

2 Kommunestyret 78/21 24.11.2021 

 

 

Saksdokument ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet 
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K-79/21 
Forslag til kommuneplan 2022-2034: Endre arealformål 
for deler av eiendommen 109/13 fra næring til LNF. 
 
Saksbehandler:  Solveig Viste Saksnr.:  21/01926-30 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 79/21 24.11.2021 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

Deler av eiendommen 109/13 som er disponert til arealformål næring i gjeldende 
kommuneplan, endres til arealformål LNF i forslag til kommuneplan for perioden 

2022-2034. 
 
Ås, 12.11.2021 

 
 

Tom-Arne Tørfoss Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør Kommunalsjef 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Kommunestyret 
 

Vedlegg: 
Reguleringsplan R-216 Seiersten feriepark_lenke 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Grunneier 

Høringsinstanser, kommuneplanen 
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Saksutredning: 

 
Fakta i saken: 
Deler av eiendommen 109/13 er i gjeldende kommuneplan disponert til 

arealformål næring. Reguleringsplanen R-216 Reguleringsplan for campingplass 
ved Seiersten/Seiersten feriepark ble vedtatt av kommunestyret 09.05.2007. 

Området er regulert til bl.a. servicebygg og inntil 50 utleiehytter/enheter. Det er 
siden planen ble vedtatt behandlet to søknader om midlertidig dispensasjon fra 
reguleringsplanen (brakkerigg/anleggsbrakker). Sak 11/01279 ble politisk 

behandlet og avslått. Sak 16/02909 ble trukket. Det er søkt om rammetillatelse 
for bygging av utleiehytter, men den er ikke fulgt opp (sak 11/01431) og det er 

pr i dag ikke bygget utleiehytter i tråd med reguleringsplanen.  
 

Kommuneplan 2015-2027 Reguleringsplan R-216 

 
 

 

 
I forbindelse med rullering av kommuneplanen, er plankartet gjennomgått. 

Bakgrunnen for det er å korrigere feil og vurdere endring av arealformål til bl.a. 
LNF der det enten ikke er regulert, eller der det er reguleringsplaner som er over 

10 år. Vurderingene som er gjort er om arealformålet i gjeldende kommuneplan 
eller reguleringsplan er strid med regionale planer, anses som utdaterte eller 
unødvendige, eller er overlappet og delvis erstattet av nyere planer. Hensikten er 

å få et plankart som er oppdatert og hensiktsmessig for videre saksbehandling.  
 

Kommunestyret behandlet i møte 20.10.2021 høringsforslaget til 
kommuneplanens arealdel for perioden 2022-2034. Her lå det inne et forslag om 
å endre arealformål på eiendom 109/13 fra næring til LNF. Det ble vedtatt at 

eiendommen skal opprettholdes som arealformål næring. På grunn av en mulig 
misforståelse ved avstemming, løftes problemstillingen på nytt som egen sak.  

 
Vurdering: 
Arealet er disponert til arealformål næring i gjeldende kommuneplan og fulgt opp 

med en reguleringsplan for å legge til rette for utleiehytter. Det er 14 år siden 
reguleringsplanen ble vedtatt og den er ikke realisert. Kommunedirektøren ser at 

det kan være behov for denne type overnattingsmuligheter på Vinterbro, men 
stiller spørsmål ved om dette er riktig plassering i og med at reguleringsplanen 
ikke er realisert. Området er dessuten dyrkbart. Kommunedirektørens vurdering 

er at arealformålet kan endres fra næring til LNF. Endres arealformålet til LNF, 
må reguleringsplanen oppheves og det gjøres i en egen sak.  
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Kommunedirektøren understreker at forslag om endringen av arealformål skal 

sendes til grunneier og andre berørte til uttalelse. Eventuelle uttalelser kan gi 
informasjon som kan bidra til at kommunedirektørens vurdering og anbefaling 
ved 2.gangsbehandling av kommuneplanen endres.   

 
Økonomiske konsekvenser: 

Ingen 
 
Miljømessige konsekvenser: 

Sikrer LNF-arealer og øker andelen LNF i arealregnskapet.  
 

Alternativer: 
Området opprettholdes som arealformål næring.  

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Reguleringsplanen for deler av eiendommen 109/13 ble vedtatt for 14 år siden 

og det er liten/ingen aktivitet for å realisere reguleringsplanen og arealet er 
dyrkbar mark. Arealformålet for deler av eiendommen 109/13 som er disponert 

til arealformål næring i gjeldende kommuneplan, foreslås derfor endret til 
arealformål LNF.  
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-80/21 
R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde - 
Endring av plan 
 
Saksbehandler:  Magnus Ohren Saksnr.:  14/02222-375 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 51/21 03.11.2021 

2 Kommunestyret 80/21 24.11.2021 

 

 

Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 03.11.2021: 
I henhold til § 12-12 vedtar Ås kommunestyre endring av områdereguleringsplan 
for Ås sentralområde, med kart datert 11.06.2021, planbestemmelser datert 

19.10.2021 og planbeskrivelse datert 22.10.2021. 
 

1. Veien over Rådhusplassen (SF10) gjøres om til gatetun. 
2. Kommunedirektøren bes, jf K-sak 62/21.  

a. I kartet, under arealformål BS3, legge en hensynssone, bevaring 

kulturmiljø, over eiendom med gårdsnr. 61 og bruksnr. 12 hvor Ås 
menighetshus ligger.  

b. I planbestemmelsene avsnitt 7.2.2, Hensynssoner for bevaring av 
kulturmiljø, gi Ås menighetshus samme bestemmelser som 
Stasjonsbygningen. 

3. Dagens arealformål og regulering «blandet formål», opprettholdes på Gnr. 61, 
bnr. 3- «Eriksengården». Adkomsten forblir den samme som i dag, og kobles 

ikke direkte på fv. 152. 
 

_____ 

 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 03.11.2021: 

Martin Løken (MDG) fremmet følgende endringsforslag: 
Forslag om endring av områdereguleringsplan for Ås sentralområde 

avvises, og det bes innarbeidet følgende endringer:  
1. Kommunedirektøren bes utrede enklere og rimeligere kryssløsninger. 

Målet med løsningene skal være lavere bilandeler og høyere 

sykkel/gangandeler i tråd med nullvekstmålet, samt å frigjøre mye av 
midlene i utbyggerbidrag (71,1 mill NOK) og kommunebudsjetter (18,7 

mill NOK) fra rundkjøringer til å heller kunne benyttes til å utvikle 
andre kvaliteter i tettstedsutviklingen. De nye kryssløsningene skal ikke 

omdisponere matjord. For å imøtekomme innsigelsesvarsler skal heller 
trafikkreduserende enn kapasitetsøkende tiltak vurderes. 
 

Odd Rønningen (Sp) fremmet følgende forslag: 
1. Kommunedirektøren bes, jf K-sak 62/21. 

a. I kartet, under arealformål BS3, legge en hensynssone, bevaring 
kulturmiljø, over eiendom med gårdsnr. 61 og bruksnr. 12 hvor Ås 
menighetshus ligger.  

b. I planbestemmelsene avsnitt 7.2.2, Hensynssoner for bevaring av 
kulturmiljø, gi Ås menighetshus samme bestemmelser som 

Stasjonsbygningen. 
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2. Kommunedirektøren bes utrede alternativ løsning for kryssene FV 
152/Langbakken og FV 152/Hogstvedtveien som T-kryss med 

lysregulering, og slik at den ikke legger beslag på dyrka mark. 
 
Martin Løken (MDG) fremmet følgende alternative forslag: 

1. Veien over Rådhusplassen (SF10) gjøres om til gatetun. 
 

Zara Berg (H) fremmet følgende forslag: 
Dagens arealformål og regulering «blandet formål», opprettholdes på Gnr. 
61, bnr. 3- «Eriksengården». Adkomsten forblir den samme som i dag, og 

kobles ikke direkte på fv. 152. 
 

Votering: 
 MDGs endringsforslag ble nedstemt 8-1 (1MDG) 

 Sps forslag punkt 2. ble nedstemt 7-2 (1Sp, 1MDG) 
 Kommunedirektørens innstilling med tiltrådte forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 MDGs alternative forslag ble enstemmig tiltrådt. 

 Sps forslag punkt 1. a. og 1. b. ble enstemmig tiltrådt.  
 Hs forslag ble tiltrådt 8-1 (1SV) 

 
_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

I henhold til § 12-12 vedtar Ås kommunestyre endring av områdereguleringsplan 
for Ås sentralområde, med kart datert 11.06.2021, planbestemmelser datert 

19.10.2021 og planbeskrivelse datert 22.10.2021. 
 
 

Ås, 22.10.2021 
 

Tom-Arne Tørfoss Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør Kommunalsjef 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Offentlig ettersyn 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

Kommunestyret 
 

Vedlegg: 
1. Oppsummering av merknader med kommentarer, datert 21.10.2021 
2. Redegjørelse for endring av områdeplan for Ås sentralområde. datert 

22.10.2021 
3. R-287 - Plankart, datert 11.06.2021 

4. R-287 - Reguleringsbestemmelser datert 19.10.2021 
5. R-287 - Planbeskrivelse, revidert 22.10.2021 
6. Beskrivelse av kryssløsninger, Sweco AS, datert 11.03.2021 

7. Tekniske tegninger samlet, Sweco AS, datert 11.03.2021 og 27.05.2021 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Høringsuttalelser 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste.  
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Saksutredning: 
 

Fakta i saken: 
Bakgrunn 
Områdereguleringsplan for Ås sentralområde ble vedtatt av Ås kommunestyre 

23.10.2019, med innsigelse knyttet til utforming av kryssløsninger langs 
fylkesvei 152 fra Statens Vegvesen. Bakgrunnen for innsigelsen er behov for å 

sikre areal til kryssløsninger med god fremkommelighet for kollektivtrafikk 
gjennom sentrumsområdet. Viken fylkeskommune overtok forvaltning av 
fylkesveiene fra 1. januar 2020. Kommunen har i etterkant av vedtaket holdt 

dialog med fylkeskommunen om utformingsprinsipper for kryssløsninger langs 
veien, for å komme frem til en løsning som gjør at innsigelsen kan trekkes. 

 
I etterkant av avholdte dialogmøter har kommunen utarbeidet forslag til endring 

av områdereguleringsplanen for å imøtekomme innsigelsen, i tråd med 
utformingsprinsipper foreslått av Viken fylkeskommune. Avsatt areal til nye 
kryssløsninger og kollektivbetjening er lagt til grunn i foreslått plankart, datert 

11.06.2021. 
 

Samtidig er det avdekket behov for justering av områdeplanens fastsatte 
rekkefølgekrav, vist som rekkefølgekravmatrise i reguleringsbestemmelsenes 
punkt 2.2.1. 

 
Redegjørelse for foreslåtte endringer 

Endringene i områdeplanen består av endringer i plankart og 
reguleringsbestemmelser. Endringene er avgrenset til veitiltak som berører 
fylkesvei 152, herunder kryssløsningene og areal til kollektivbetjening, samt 

justeringer av plankartet som følger av endringene. Disse justeringene omfatter 
endret trasé for Raveien, og ny grønnstruktur mellom fylkesvei 152 og 

Østfoldbanen. Videre er reguleringsbestemmelsene oppdatert for å samsvare 
med de nye arealformålene i plankartet. Rekkefølgekrav knyttet til 
byggeområdene områdeplanen fastsetter er revidert i endringsforslaget slik at de 

samsvarer med nye arealformål, og det er foreslått justeringer for hvilke 
byggeområder tiltakene er vurdert som nødvendige for. Egen redegjørelse for 

endringene følger planforslaget, vedlegg 2. 
 

 Areal til kryssløsninger langs fylkesvei 152. 

Forslag til endring av områdeplan for Ås sentralområde setter av tilstrekkelig 
areal til rundkjøringer med filterfelt i kryssene Fv. 152/Brekkeveien, Fv. 

152/Langbakken og Fv. 152/Hogstvetveien. Filterfelt omfatter et kjørefelt utenfor 
sirkulasjonsarealet i rundkjøringen, og er et tiltak for å sikre best mulig 
fremkommelighet for kollektivtrafikk gjennom området, samtidig som det gis god 

fremkommelighet for øvrig biltrafikk til tilliggende boligområder som benytter 
kryssene som atkomstvei. Forslaget innebærer at det avsettes større areal til 

veiformål i endringsforslaget sammenlignet med planen vedtatt 23.10.2019, 
samtidig som bruk av filterfelt er en løsning som er mindre arealkrevende enn 
bruk av rundkjøringer med bredere sirkulasjonsareal. 

 
 Areal til kollektivbetjening. 

Areal til kollektivbetjening er innført mellom kryssene Langbakken og 
Hogstvetveien, og er kartfestet som arealformålene SKV21, SF14 og SF25, samt 

annen veigrunn. Det legges opp til utvidet veiareal mellom kryssene slik at det er 
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mulig å etablere langsgående holdeplasser langs strekningen, samtidig som øvrig 
gjennomfartstrafikk kan passere. Løsningen setter av tilstrekkelig areal til at 

opptil tre busser på sørsiden og to busser på nordsiden av fylkesveien kan holde 
samtidig, samt areal til venteareal, sykkel- og fotgjengerkryssinger og 
vedlikehold. 

 
 Endring av arealformål og bevaring av Eriksengården. 

Området mellom Fv. 152 og Østfoldbanen øst for jernbanen ble avsatt i 
områdeplanen vedtatt 23.10.2019 til kombinert formål BAA2, som åpner for å 
etablere kollektivbetjening, kontorvirksomhet, sykkelparkering og taxisentral i 

området. Som følge av at det legges til grunn bruk av filterfelt i ny kryssløsning 
for Langbakken, er atkomst mot vest ikke lenger mulig å etablere. I endret 

områdeplan foreslås det derfor at arealet tidligere avsatt som byggeområde 
settes av som grønnstruktur, med åpning for å etablere sykkelparkering, 

møteplasser og anlegg for håndtering av overvann. 
 
Ettersom byggeområdet er foreslått erstattet, foreslås samtidig at etablert 

bebyggelse i området opprettholdes. Området er bebygget med den såkalte 
«Eriksengården», etablert som en av de første håndverkereiendommene på Ås. 

Bygget er vurdert som verdifullt i kulturhistorisk stedsanalyse for Ås 
sentralområde. Endringsforslaget foreslår at «Eriksengården» underlegges 
hensynssone for bevaring. 

 
 Endring av rekkefølgekrav 

Det er med forslag til endring av plan foreslått justering av hvilke byggeområder 
nye kryssløsninger er vurdert som nødvendige for. I tillegg foreslås det justering 
av hvilke byggeområder som er omfattet av krav til opparbeidelse av sykkelvei 

med fortau langs Brekkeveien, og sykkelvei med fortau langs Fv. 152 og langs 
Idrettsveien.  

 
Videre er det avdekket behov for opparbeidelse av ny vannledning langs 
Søråsveien utenfor planområdet i sydvest, krav til opparbeidelse av 

områdelekeplasser er utvidet til å gjelde flere aktuelle byggeområder, og krav til 
opparbeidelse av langsgående grønnstruktur er redusert til kun å gjelde 

tilgrensende områder. 
 
Vedlagt planbeskrivelse, datert 22.10.2021, er revidert i henhold til foreslåtte 

endringer, herunder vurdering av nødvendighet for rekkefølgekrav i kapittel 10. 
 

 Omdisponering av LNF  
Endringsforslaget medfører omdisponering av areal avsatt til LNF i 
kommuneplanens arealdel, som følge av utvidet areal avsatt til veitiltak. Det 

berørte området er i dag i bruk som andelslandbruk ved Dyster Gård. Endringen 
medfører at om lag 1000 kvm jordbruksareal tas i bruk som veiareal. 

 
Planprosess 
Forslag til endring av områdereguleringsplan for Ås sentralområde ble sendt til 

offentlig ettersyn i perioden 16.06.2021-23.07.2021. Det ble mottatt 10 
høringsuttalelser. Under ettersynet mottok kommunen flere uttalelser som ga 

utrykk for behov for utvidet høringsperiode. Ettersom kommunen under 
ettersynet også avdekket behov for justering av og tillegg til fastsatte 
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rekkefølgekrav, ble et nytt forslag til endring sendt til nytt offentlig ettersyn i 
perioden 27.08.2021-08.10.2021. Det ble mottatt 7 nye uttalelser. 

 
Mottatte høringsuttalelser for begge høringsperioder er gjengitt i eget vedlegg 1, 
med kommunedirektørens kommentar. En tematisk oversikt over 

høringsuttalelsene er gjengitt nedenfor. 
 

Merknader om foreslåtte kryssløsninger 
Statens Vegvesen melder at selv om fylkeskommunen har overtatt ansvaret for 
forvaltning av fylkesveien, er deres innsigelse fremmet før overtakelsen og 

fortsatt opprettholdt. De melder videre at dersom kommunen vedtar foreslåtte 
endringer av områdeplanen, som vist i plankart datert 11.06.2021, vil deres 

innsigelse knyttet til kryssløsninger langs fylkesveien bli trukket.  
 

Viken fylkeskommune påpeker ønske om enkelte justeringer i endringsforslaget. 
Dette innebærer ønske om at deler av arealene avsatt til fortau nord for 
fylkesveien erstattes med annen veigrunn for å tydeligere sikre arealer til 

vedlikehold, og for å minimere potensiell konflikt med tilgrensende etablert 
bebyggelse nord for veien. Videre ønsker de at sikring av kulvert under 

Østfoldbanen presiseres i beskrivelsen av rekkefølgekrav som omfatter 
opparbeidelse av kryssene, og peker samtidig på ønske om presisering av 
bestemmelse 7.2.2 om bevaring av bebyggelse. 

 
Kommunedirektøren har innarbeidet foreslåtte justeringer i planbestemmelsene 

for sikring av kulvert og bevaring av bebyggelse. Kommunedirektøren er også 
enig i at det kan avsettes areal til annen veigrunn til erstatning for fortau nord 
for veibanen, men minner om at endelig utforming for kryssløsningene skal 

detaljreguleres og eventuelle behov for justeringer knyttet til omfang av 
vedlikeholdsareal og eventuell konflikt med etablert bebyggelse bør håndteres i 

detaljreguleringsprosessen. 
 
Merknader om endring av arealformål 

Grunneiere ved området tidligere avsatt som byggeområdet BAA2 øst for 
Østfoldbanen og vest for fylkesvei 152 gir i sine uttalelser utrykk for at de ikke er 

tilfredse med at arealformål avsatt til bussterminal og kombinert bebyggelse 
utgår i foreslått endret plan, og ber om at kommunen i større grad vurderer 
alternative kryssløsninger som også kan betjene et eventuelt byggeområde i 

området. 
 

Kryssløsning med avkjøring mot vest er vurdert i planarbeidet. En slik løsning vil 
være svært arealkrevende, og vil heller ikke sikre god fremkommelighet for 
kollektivtrafikken. Kommunedirektøren vil derfor ikke anbefale at det legges opp 

til en kryssløsning med avkjøring mot vest. 
 

Merknader om bevaring av Eriksengården 
Grunneier av Eriksengården gir utrykk for at å avsette eiendommen til 
grønnstruktur er uheldig, og ønsker at området avsettes til byggeområde som i 

tidligere forslag. Det er heller ikke ønskelig å underlegge dagens bygg på 
eiendommen med hensynssone for bevaring. 

 
Kommunedirektøren har forståelse for at dagens situasjon særlig med tanke på 

atkomst er krevende. Kommunedirektøren vil likevel ikke anbefale utforming av 
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kryssløsning i området med avkjøring mot vest, med tanke på arealbeslag og 
fremkommelighet for kollektivtrafikk. Ettersom det ikke har latt seg gjøre å finne 

en kryssløsning som muliggjør atkomst til området, mener kommunedirektøren 
at mest hensiktsmessig arealbruk for området er grønnstruktur med bevaring av 
dagens historiske bebyggelse. Etablert bruk av bygget kan legges til grunn for 

videre bruk av bygget som enebolig, på tross av foreslått arealformål, med 
tilsvarende atkomstforhold som i dag via gangvei. 

 
Merknader om endring av rekkefølgekrav 
Det er mottatt innspill om nødvendigheten av opparbeidelse av sykkelvei med 

fortau langs Brekkeveien for byggeområdene BS5-6, B9-11.  
 

Kommunedirektøren vurderer at tiltak i Brekkeveien er nødvendige også for 
byggeområdene vest for Moerveien. Tiltaket er nødvendig for å sikre 

trafikksikker tilgjengelighet til tjenestetilbud og øvrige boligområder syd for Ås 
sentrum, samt til friluftsområder nord og syd for sentrumsområdet for nye 
beboere også langs Moerveien. Kommunen ønsker å legge til rette for at reiser i 

størst mulig grad foretas med gange eller sykkel, og det er avsatt areal for 
sammenhengende sykkelvei langs Brekkeveien. Tilsvarende infrastruktur lar seg 

ikke etablere langs Moerveien, der eneboligbebyggelse vest for Moerveien skal 
opprettholdes. Dette gir mange avkjøringer fra vest som gjør at en 
sammenhengende trasé får mange konfliktpunkter, og en eventuell 

breddeutvidelse av veiarealet mot øst vurderes å være krevende å gjennomføre 
med stort behov for eiendomserverv. Kommunen ønsker derfor å legge til rette 

for at reiser mot syd foretas langs Brekkeveien slik at hensyn til trafikksikkerhet 
kan ivaretas på best måte. 
 

Merknader om omdisponering av areal avsatt fra LNF til veiareal 
Grunneier Johan Bjørneby, Dyster Andelslandbruk og Ås Landbrukslag skriver i 

sine uttalelser at det er svært uheldig at det omdisponeres matjord for etablering 
av nytt kryss Fv. 152/Hogstvetveien, og ber om at det utredes alternative 
løsninger hvor tap av matjord reduseres. 

 
Kommunedirektøren er enig i at omdisponering av matjord er svært uheldig, 

men mener samtidig at den foreslåtte kryssløsningen vil gi best mulig 
forutsetninger for et effektivt kollektivtilbud i fremtiden. Kryssløsning med 
filterfelt er vurdert som løsningen som gir best fremkommelighet for 

kollektivtrafikk, samtidig som kommunens ønske om at veiarealene er så små 
som mulige opprettholdes.  

 
På tross av ønske om å omdisponere så få tilgrensende arealer som mulig, 
medfører løsningen at det er behov for å avsette mer veiareal i området enn i 

dag, og at tilgrensende arealer avsatt til LNF må tas i bruk. Arealet utgjør om lag 
1000 kvm, og kommunedirektøren vurderer samfunnsnytten som følge av 

tiltaket å være større enn ulempene. 
 
Øvrige merknader 

Øvrige merknader omtaler atkomst fra fylkesveien direkte til byggeområdet 
BS10 vest for Østfoldbanen, tiltak for forbedring av forhold for fotgjengere og 

syklister i planområdet, og forslag om bevaring av Ås menighetshus. 
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Vurdering: 
Foreslåtte kryssløsninger og kollektivbetjening 

Kommunedirektøren mener forslåtte kryssløsninger sikrer fremkommelighet for 
kollektivtrafikken på best mulig måte, og dermed at innsigelsen knyttet til 
kryssløsningene og fremkommelighet for kollektivtrafikk er imøtekommet.  

 
Endringsforslaget sikrer areal til utforming av et kollektivtilbud i 

sentrumsområdet som gateterminal med holdeplasser langs veien for opptil fem 
busser. Denne løsningen sikrer mulighet for hyppige avganger, samtidig som at 
busser med færre avganger også kan bruke holdeplassene som venteareal.  

 
Det er stilt krav om detaljregulering av kryssløsningene og arealene avsatt til 

kollektivbetjening. Kommunedirektøren vurderer at det i endringsforslaget er satt 
av tilstrekkelig areal for å sikre gode kryssløsninger og kollektivbetjening, og 

forventer at mer inngående detaljer omkring de konkrete løsningene kan 
håndteres innenfor det avsatte arealet i oppfølgende detaljregulering. 
 

Kommunedirektøren mener samlet sett at foreslått endring av områdeplanen 
sikrer kommunen areal til en fremtidsrettet kollektivløsning i sentrumsområdet, 

med god fremkommelighet for et kollektivtilbud med økt antall avganger enn i 
dag. Foreslått areal til kryssutforming gjør det mulig at øvrig biltrafikk som 
benytter kryssene som atkomst til og fra boligområder har tilstrekkelig 

fremkommelighet, samtidig som fremkommelighet for kollektivtrafikken er 
ivaretatt. Foreslåtte veiareal er tilpasset gode overgangsmuligheter for 

fotgjengere og syklister, hvor det er avsatt areal til bred kryssing mellom 
rundkjøring Fv. 152/Langbakken og gateterminal langs fylkesveien. 
 

Økt veikapasitet 
Kryssløsninger med filterfelt vil medføre økt kapasitet for øvrig biltrafikk i 

området, og kan føre til økt trafikk i sentrumsområdet sammenlignet med 
veitiltak avsatt i vedtatt plan. Kommunedirektøren mener det er uheldig at 
foreslått endring kan føre til økt biltrafikk, men at det er riktig å prioritere 

løsninger som sikrer best mulig fremkommelighet for kollektivtrafikken dersom 
biltrafikken også øker som følge av befolkningstilvekst i sentrumsområdet. 

 
Endring av arealformål 
Det er vurdert alternative kryssløsninger som også imøtekommer ønske om 

atkomst mot vest i krysset Fv. 152/Langbakken. Alternativet medfører et 
betydelig større arealbeslag, og vil heller ikke sikre fremkommelighet for 

kollektivtrafikken. Som følge av foreslått ny kryssløsning lar det seg derfor ikke 
gjøre å etablere byggeområde vest for fylkesveien. Kommunedirektøren mener 
derfor den mest hensiktsmessige bruken av området er som grønnstruktur.  

 
Bevaring av Eriksengården 

Ettersom det ikke er aktuelt å tilrettelegge for ny bebyggelse i området, mener 
kommunedirektøren den mest hensiktsmessige fremtidige bruken vil være å 
bevare dagens bebyggelse. Eriksengården er kartlagt som bevaringsverdig i 

kulturhistorisk stedsanalyse.  
 

Kommunedirektøren anbefaler at det med nye forutsetninger for området bør 
legges til grunn bevaring av bygget. På tross av at det i planforslaget ikke 

avsettes eget arealformål for bolig, vurderer kommunedirektøren at etablert bruk 
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av bygget som bolig kan legges til grunn for videreføring av dagens bruk. Det 
kan også være aktuelt å vurdere alternativ bruk av bygget i fremtiden. 

 
Omdisponering av LNF-areal 
Foreslåtte kryssløsninger medfører at det er nødvendig å omdisponere arealer 

avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel, ved krysset Fv. 152/Hogstvetveien til 
veiareal. Omdisponert areal utgjør om lag 1000 kvm i utstrekning, og benyttes i 

dag som andelslandbruk.  
 
Kommunedirektøren mener det er svært uheldig at den foreslåtte kryssløsningen 

krever at verdifulle landbruksarealer må omdisponeres, men mener likevel at 
omdisponering er nødvendig for å få sikret tilstrekkelig areal til veitiltakene. 

Løsningene som er foreslått har lagt til grunn så liten omdisponering av matjord 
som mulig, og alternative utforminger løser ikke de overordnede utfordringene 

med fremkommelighet for kollektivtrafikk. Kommunedirektøren vurderer at 
samfunnsnytten ved å sikre arealer til trafikksikker og fremkommelig 
kryssløsning er større enn ulempene. 

 
Endring av rekkefølgekrav 

Kommunedirektøren har vurdert områdeplanens fastsatte rekkefølgekrav til nye 
utbyggingsområder i forslag til endring av områdeplan. Rekkefølgekravene 
foreslås justert ettersom flere tiltak er vurdert som nødvendige for 

byggeområdene innenfor planområdet. 
 

For nye kryssløsninger langs fylkesvei 152 vurderer kommunedirektøren at økt 
tilvekst til sentrumsområdet sett under ett utløser behov for oppgradering av 
kryssene. Kommunedirektøren vurderer at det er samlet belastning og 

sumvirkning på veinettet som følge av ny utbygging i sentrumsområdet som gjør 
tiltakene nødvendige å opparbeide, fremfor at enkelte kryss kun er nødvendige 

for enkelte utbyggingsområder. Til grunn for denne vurderingen ligger at nye 
kryssløsninger med areal til kollektivbetjening betraktes som et helhetlig tiltak 
for å sikre fremkommelighet både for kollektivtrafikken og ny befolkningstilvekst. 

Kryssene langs fylkesveien utgjør atkomst til nye og etablerte boligområder, og 
er reisevei mot vest og øst ut av tettstedet. Opparbeidelse av kryssene slik at 

både atkomst til boligområder og fremkommelighet for kollektivtrafikk er 
ivaretatt er derfor vurdert som nødvendig for samtlige nye byggeområder i 
sentrumsområdet, og rekkefølgekrav for opparbeidelse er justert i tråd med 

dette.  
 

Sykkelvei med fortau langs fylkesvei 152 og videre langs Idrettsveien mot Ås 
ungdomsskole foreslås som rekkefølgekrav til nye byggeområder vest for 
Østfoldbanen. Kommunedirektøren vurderer at tiltaket er nødvendig for å sikre 

trygg skolevei for barn og unge fra boligområder i vest frem til Ås ungdomsskole. 
Tilsvarende er lagt til grunn for krav om opparbeidelse av sykkelvei med fortau 

langs Idrettsveien for byggeområdene langs Sentralkroken øst for Østfoldbanen. 
 
Kommunedirektøren vurderer videre at sykkelvei med fortau langs Brekkeveien 

er nødvendig for alle byggeområder vest for Østfoldbanen, med unntak av felt 
B18 hvor tiltaket begrenses til strekningen fra Askeveien til Søråsveien. 

Kommunen ønsker å tilrettelegge for at reiser tas med gange eller sykkel, og det 
er avsatt areal til trafikksikker og sammenhengende gang- og sykkelløsning 

langs Brekkeveien, utformet som sykkelvei med fortau. Kommunedirektøren 
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vurderer tiltaket som nødvendig for å sikre tilgang til tjenestetilbud, øvrige 
boligområder og friluftsområder nord og sør for sentrumsområdet.  

 
Krav til opparbeidelse av områdelekeplasser er utvidet til å gjelde flere 
byggeområder enn i vedtatt plan. Endringen innebærer at samtlige 

byggeområder vest for Østfoldbanen stilles krav om opparbeidelse av 
områdelekeplass #5 og #7. Opparbeidelse av områdelekeplass #1 og #3 

vurderes tilsvarende som nødvendig for samtlige byggeområder øst for 
Østfoldbanen. Kommunedirektøren vurderer at områdelekeplassene vil bli tatt i 
bruk som områder for rekreasjon og fri utfoldelse for alle nye beboere i 

nærområdene på begge sider av jernbanelinjen. For langsgående grønnstruktur 
øst og vest langs Østfoldbanen, vurderer kommunedirektøren at tiltakene er 

nødvendige å opparbeide kun for byggeområdene tilgrenset tiltakene. 
 

Kommunedirektøren har siden vedtak i 2019 avdekket behov for 
oppdimensjonering av vannledning langs Søråsveien utenfor planområdet for å 
sikre tilstrekkelig kapasitet til vannforsyning og reservevannforsyning for nye 

utbyggingsområder i sentrumsområdet. Tiltaket foreslås inntatt som et nytt 
rekkefølgekrav. Kommunedirektøren vurderer at oppgradert vannledning er 

nødvendig for samtlige byggeområder innenfor planområdet, og er avgjørende 
for å kunne tilby tilstrekkelig og sikker vannforsyning til nye byggeområder, samt 
imøtekomme krav fra Mattilsynet om tilstrekkelig reservevannforsyning.  

  
Vurdering av øvrige forhold 

Bevaring av Ås menighetshus har vært vurdert i forbindelse med behandling av 
områdeplanen i kommunestyret 23.10.2019. Kommunedirektøren har lagt 
kommunestyrets vedtak om ikke å innføre hensynssone for bevaring av 

kulturmiljø til grunn i utformingen av endringsforslaget, og har ikke vurdert det 
som aktuelt å vurdere forholdet på nytt. Kommunedirektøren vil påpeke at 

foreslåtte kryssløsninger ikke er til hinder for et eventuelt forslag om å innføre 
hensynssone for bevaring av bygget. 
 

Alternativer: 
Forslag om endring av områdereguleringsplan for Ås sentralområde avvises, og 

det bes innarbeidet følgende endringer: 
 

  

 
Konklusjon med begrunnelse: 

Kommunedirektøren mener forslag til endring av områdereguleringsplan for Ås 
sentralområde imøtekommer innsigelse til vedtatte kryssløsninger fra 2019 på en 
god måte.  

 
Samlet sett mener kommunedirektøren at forslag til endret områdeplan gir gode 

og forutsigbare rammer for videre utvikling av Ås sentralområde gjennom 
oppfølgende detaljreguleringsplaner, og anbefaler at endringsforslaget vedtas. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Ja 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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K-81/21 
R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med 
flere - endring av plan 
 
Saksbehandler:  Greta Elin Løkhaug Saksnr.:  21/02117-5 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 52/21 03.11.2021 

2 Kommunestyret 81/21 24.11.2021 

  

Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 03.11.2021: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar Ås kommunestyre endring 

av R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere, som vist på 
plankart datert 12.08.2021. 
 

_____ 
 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 03.11.2021: 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

 
 

 
 

Saksfremlegg 
 

 
Kommunedirektørens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar Ås kommunestyre endring 

av R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere, som vist på 
plankart datert 12.08.2021. 

 
Ås, 21.10.2021 
 

 
Tom-Arne Tørfoss Nils Erik Pedersen 

Kommunedirektør kommunalsjef 
  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og plan: 03.11.2021 

Kommunestyret:    24.11.2021 
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Vedlegg: 
1. Gjeldende reguleringsplankart for Kjærnesveien 18 med flere, vedtatt 

12.12.2018 
2. Søknad om endring av reguleringsplankart, datert 02.09.2021 
3. Forslag til endring av reguleringsplankart, datert 12.08.2021 

4. Situasjonskart som viser endring, datert 12.08.2021 
5. Innkomne uttalelser med kommentarer, datert 02.09.2021 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Sakens øvrige dokumenter 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Egen liste 
 

 
 

Saksutredning: 

 
 

Fakta i saken: 
Gjeldende reguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere ble vedtatt av Ås 
kommunestyre 12.12.2018 (vedlegg 1). 

 
Søknad om endring av reguleringsplan 

Det er søkt om endring av planen for å justere grensene mellom boligfeltene og 
for å flytte vendehammeren. 
 

Det innebærer mindre justeringer mellom boligfeltene B1, B2 og B3. Justeringen 
medfører at grensene mellom feltene følger eiendomsgrensene mellom 

Kjærnesveien 18 og 32 og dermed får færre grensepunkter. Byggegrensene 
justeres etter ny avgrensning. 
 

I tillegg til justering av boligfeltene, søkes det også om å flytte vendehammeren 
lengre nord. Det medfører at det beslaglegges mindre areal til veiformål og at 

boligfelt B3 får mer uteareal (vedlegg 2-4). 
 
Driv Arkitekter AS søker om endringen på vegne av tiltakshaver Kjærnesveien 18 

AS. 
 

Prosess ved endring av reguleringsplan 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 skal endring av reguleringsplan 
behandles på samme måte som et ordinært planforslag. Det åpnes likevel for at 

en enklere saksgang kan benyttes med kun en høringsrunde. Endringsforslaget 
forelegges berørte myndigheter, naboer og andre berørte parter med en 

høringsfrist for uttalelse. 
 
Innkomne uttalelser til endringsforslaget 

Forslag til endring ble sendt på høring til berørte myndigheter, grunneiere og 
andre berørte parter i perioden 05.07.–09.08.2021. Det ble mottatt en uttalelse 

fra Elvia AS, samt fra to naboer som har uttalt seg til byggesøknaden som 
omhandler samme forhold. 
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Elvia AS (09.07.2021) informerer om at de har en frittliggende nettstasjon nær 
tiltaket og opplyser om hensyn det må tas høyde for i arbeidet. 

 
Marie S. Fonneland, Kjærnesveien 26 (05.05.2021) viser til tilsendte 
situasjonskart og lurer på hva linjene som er avmerket på deres eiendom betyr. 

Hun uttaler at dersom det skal bygges vei eller gjøres andre tiltak på deres 
eiendom vil de motsette seg dette. 

 
Tora T. W. Wærvågen, Kjærnesveien 26 (06.05.2021) viser til tilsendte 
dokumenter og ønsker en avklaring på vendehammerens plassering, som til dels 

ligger inne på deres eiendom. Hun mener at vendehammeren burde ligge inne på 
naboens eiendom som trenger vendehammeren, siden de ikke har behov for 

den. Hun mener at ulempene/forstyrrelsene med en vendehammer flyttes 
nærmere dem, noe som ikke er ønskelig. 

 
Se mer utfyllende uttalelser og kommentarer fra forslagsstiller i vedlegg 5. 
 

Vurdering med begrunnelse: 
Kommunedirekten er positiv til at forslaget tas som endring etter plan- og 

bygningslovens § 12-14, siden forslaget ikke medfører nye elementer i planen, 
og hovedrammene i vedtatt plan videreføres. 
 

Kommunedirektøren mener forslaget i sum sikrer bedre løsning for berørte 
parter, ved at boligfeltene i større grad følger eiendomsgrensene. Det vurderes 

også positivt at areal til veiformål blir redusert ved at vendehammeren trekkes 
lengre nordover. Kommunedirektøren konstaterer at naboer er skeptiske til 
endringen, men vurderer at den foreslåtte endringen i seg selv ikke vil forringe 

deres eiendom og bokvalitet. Tidligere regulert veitrase som grenser til 
naboeiendommene er opprettholdt og er ikke foreslått endret.  

 
Konklusjon: 
Kommunedirektøren mener forslaget i sum vil være en forbedring av 

planområdet, og for berørte parter, og anbefaler at planforslaget vedtas. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Ja 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-82/21 
Områdemodell for gjennomføring og finansiering av 
felles infrastrukturtiltak i Ås sentralområde 
 
Saksbehandler:  Christin Bassøe Jørstad Saksnr.:  21/02808-5 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 89/21 10.11.2021 

2 Kommunestyret 82/21 24.11.2021 

 

 

Formannskapets innstilling 10.11.2021: 
I henhold til pbl § 17-2, jf. 12-7 nr. 10 og pbl §§ 17-1 og 17-3 vedtar Ås 
kommunestyre Områdemodellen for Ås sentralområde som grunnlag for 

finansiering og gjennomføring av tiltakene angitt i rekkefølgematrisen i punkt 
2.2.1 til Områdereguleringsplan R 287. 

 
_____ 

 

 

Formannskapets behandling 10.11.2021: 
Saken ble ettersendt 29.10.2021. 

 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
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Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

I henhold til pbl § 17-2, jf. 12-7 nr. 10 og pbl §§ 17-1 og 17-3 vedtar Ås 

kommunestyre Områdemodellen for Ås sentralområde som grunnlag for 

finansiering og gjennomføring av tiltakene angitt i rekkefølgematrisen i 

punkt 2.2.1 til Områdereguleringsplan R 287. 

 

Ås, 29.10.2021 
 

Tom-Arne Tørfoss Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør kommunalsjef 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 

 
 

 
Vedlegg: 
Områdemodell 

Juridisk utgangspunkt 
Følgebrev Områdemodell Ås sentralområde 
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Saksutredning: 
 

Ås kommune la ut forslag til områdemodell for Ås sentral område til 

offentlig ettersyn 15. september 2021. Områdemodellen har vært på 

offentlig ettersyn parallelt med endring av områdereguleringsplan for Ås 

sentralområde og må sees i sammenheng med denne.  

 

Oppsummering  

Saksfremlegget redegjør for vurderinger av forutsetningen for finansiering 

og gjennomføring av tiltakene angitt i rekkefølgebestemmelsene.  

 

 Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-2 vedtar Ås kommune 

Områdemodellen 

 Dette innebærer at det forutsettes at det inngås utbyggingsavtaler 

som medfører et kontantbidrag for felles offentlig infrastruktur tiltak 

definert i rekkefølgebestemmelser i områdeplanen kapittel 2.2.1 

 Rekkefølgekravene som forutsettes gjennomført ved inngåelse av 

utbyggingsavtaler er formulert som tiltak som skal «sikres 

opparbeidet» 

 De juridiske rammene for innhold i rekkefølgekrav følger av pbl § 

12-7 nr 10. 

 Tiltakene angitt i rekkefølgematrisen, og implementert i 

områdemodellen, er i art og omfang innenfor rammene for 

nødvendighet og forholdsmessighet som pbl § 17- 3 tredje ledd 

oppstiller. 

 Alle tiltak som er angitt som rekkefølgekrav innenfor hele Ås 

sentrum vil være nødvendige tiltak for alle i Ås sentralområde 

 Tiltak knyttet til delområdene, er i utgangspunktet knyttet til det 

aktuelle delområdet, med unntak av tiltak som vil brukes på tvers 

av områdene. Unntaket gjelder spesielt sykkelvei med fortau eller 

gang og sykkelvei som skal brukes av flere av de ulike 

delområdene. 

 Områdelekeplassene inngår i særskilte utbyggingsavtaler. 

 Vurderingene i Områdemodellen vedrørende kostnader tilknyttet 

kryssløsningene er foreløpige ettersom det må avklares med Viken 

fylkeskommune om kostnadsfordeling og mulighet for å inngå 

avtaler om merverdiavgift 
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1. Kort om Områdemodellen for Ås sentralområde 

Bakgrunn for områdemodellen er Områdereguleringsplan for Ås 

sentralområde som ble vedtatt av Ås kommunestyre 23.10.2019. 

Områdereguleringsplanen åpner for utbygging av 3000 boliger og 27 000 

m2 med næringsarealer og 237 000 m2 med boligarealer. Ambisjonene i 

områdereguleringsplanen setter krav til utvikling i Ås sentrum og en viktig 

del vil være felles offentlig infrastruktur.  

 

En områdemodell er en modell for gjennomføring- og finansiering av felles 

offentlig infrastruktur angitt som rekkefølgekrav i 

områdereguleringsplanen. Modellen er utarbeidet og utviklet samtidig som 

regulering av områdereguleringsplanen for Ås sentralområdet og har vært 

en del av grunnlaget ved vurderingen av gjennomføringsforutsetningene i 

områdereguleringsplanen. Det er totalt 24 større infrastrukturtiltak som er 

omfattet av områdemodellen, og den totale kostnadsrammen for 

infrastrukturtiltakene er fastsatt til NOK 511,1 der kommunen offentlig 

andel er satt til NOK 137,3. Områdereguleringsplanen for Ås 

sentralområde har flere rekkefølgekrav for teknisk og grønn infrastruktur 

som det enten vil være umulig for en utbyggere å oppfylle alene, eller 

svært krevende og sammensatt for utbyggere å gjennomføre. 

 

Områdemodellen tar sikte på å forenkle dette, ved at Ås kommune tar på 

seg en tilretteleggerrolle for etablering av teknisk infrastruktur i alle 

utbyggingsområdene. Det er utarbeidet en oversikt over kostnadsrammen 

for tiltakene, og kommunen har vurdert og beregnet den forholdsmessige 

andelen mellom det offentlige og de private bidragene. Asplan Viak har 

bidratt med gode innspill og den tekniske beregningsmodellen. 

 

Områdemodellen er grunnlaget for forhandling av innhold i 

utbyggingsavtaler, enten gjennom utbyggingsavtaler med påfølgende 

dispensasjoner, eller direkte gjennom dispensasjoner fra 

rekkefølgebestemmelser på vilkår av innbetaling på fond i tråd med det 

som framgår i dette saksfremlegget. For å sikre at inntektene kommer inn 

må det settes krav om at utbyggingsavtaler skal være inngått/dispensert 

fra, før det gis siste IG innenfor området. Kontantbidraget skal innbetales 

senest før det gis i midlertidig brukstillatelse.  

 

Ved beregning av kontantbidrag legges til grunn kr/kvm BRA i bygg. 

Kontantbidrag skal innbetales før det gis igangsettingstillatelse. Beløpene 

legges til grunn ved inngåelse av utbyggingsavtaler for gjennomføring av 



Ås kommune 

Kommunestyret 24.11.2021  Side 68 av 130 

 

tiltak innenfor områdeplan for Ås sentrum, og gjelder kun de offentlige 

fellestiltakene som er definert i saken. Eventuelle kostnader for 

gjennomføring av øvrige rekkefølgebestemmelser knyttet til 

enkeltområder samt tiltak som følger av opparbeidelse plikten i pbl § 18-1 

kommer i tillegg.  

 

Sammenhengen til krav om forholdsmessighet etter pbl § 17-3 tredje ledd 
andre og tredje setning. 

Gjennomføringen av områderegulering for Ås sentralområde medfører 
etablering av felles offentlige infrastruktur som er nødvendig for å 

realisere det utbyggingspotensialet som ligger i planen. Sentrum vil også 
ha en funksjon for andre innbyggerne, som for eksempel kommunesenter 

og handelssenter, og vil være en del av forholdsmessighetsvurderingen og 
kommunens bidrag til gjennomføring av planen. 

 

Det enkelte utbyggingsområdet skal ikke betale mer enn sin 
forholdsmessige andel, og den må stå i forhold til den belastning den 

aktuelle utbygging påfører kommunen. Det er det samlede offentlige 
bidraget som skal ivareta forholdsmessighet og kommunens forpliktelser 

etter pbl § 17-3.  
 

I områdemodellen vil det offentliges andel være størst for de tiltak som 
dagens innbyggere og eksisterende bebyggelse har nytte av, og behov 

for, og den private andelen størst for de tiltak som primært er utløst av et 
økt utbyggingsvolum. Forholdsmessighetsvurderingene er basert på en 

prinsipiell fordelingsskala offentlig/privat andel slik:  

 
 
 

2. Tiltakene i områdemodellen 

Under dette punktet knyttes det en kort og overordnet nødvendig- og 
forholdsmessighetsvurdering tilknyttet infrastrukturtiltakene.  

 

Felles offentlig infrastruktur som det offentlige bekoster. 

Tiltakene skal bidra til at sentrumsområdet styrkes som tettstedets 

viktigste møteplass. Det er behov for oppgradering av Rådhusparken, 

torget og utforming av Rådhusplassen. Dette gir fellesarealer som setter 

en ny ramme rundt de offentlige byggene rådhuset, biblioteket og 

kulturhuset.  
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Infrastrukturtiltak i Områdemodellen 

Ny utforming Rådhusplassen 

Moerveien nord 

Rådhusparken 

 

Vurdering 

Kommunedirektøren har vurdert at dette er tiltak som ikke skal angis som 

rekkefølgekrav, ettersom tiltakene ikke er nødvendig å opparbeide før 

bruk av utbyggingsområdene.  Kommunedirektøren har likevel innarbeidet 

tiltakene i Områdemodellen ettersom tiltakene er en del av den 

forholdsmessige offentlige andelen kommunen vil bidra med. 

 

Felles offentlig infrastruktur for alle utbyggingsområder 

VA og overvannshåndtering 

Simuleringer av ledningsnettet for drikkevann og spillvann i Ås 

sentralområde viser at planlagt utbygging vil medføre et behov for at 

lednings- og pumpekapasitet må utbedres. Det er i tillegg nødvendig med 

tiltak som sikrer lokal overvannshåndtering ved økt nedbørintensitet, og 

åpning av Hogstvedtbekken sikrer lokal overvannshåndtering. 

 

Infrastrukturtiltak i Områdemodellen 

Oppgradering av vannledning Søråsveien 

Åpning Hogstvedtbekken regionalt overvannssystem, 

Parsell Ås stasjon 

Åpning Hogstvedtbekken regionalt overvannssystem, 

Parsell Hogstvedtvn 

 

Vurdering av VA anlegg 

Kommunedirektøren mener at det er nødvendig å oppdimensjonere 

vannledning som følge av alle nye utbyggingsområder i sentrum som 

fordrer økt vannkapasitet, og alle byggeområder er derfor omfattet av 

tiltaket angitt som rekkefølgekrav. Kommunedirektøren vurderer at det 

kun er nye utbyggingsområder som fordrer oppgradering av vannledning, 

men kommunen vil likevel inngi et offentlig bidrag på 20% av 

kostnadsrammen. Kommunedirektøren mener opparbeidelse av lokale 

overvannstiltak er nødvendig som følge av den samlede bebyggelse i Ås 

sentralområde, og det offentlige vil derfor bidra med 50% av kostandene.  
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Veg anlegg  

Kapasitetsberegninger viser at det må opparbeides rundkjøringer med 

filterfelt for buss, i kryssene ved fylkesvei, herunder kryss fv. 

152/Langbakken, fv. 152/Hogstvetveien og fv.152/Brekkeveien. Areal til 

kollektivbetjening er innført mellom kryssene Langbakken og 

Hogstvetveien.   

 

Infrastrukturtiltak i Områdemodellen 

Kryssutbedring Fv152/ Brekkeveien (3 armet) 

Kryssutbedring Fv152/ Langbakken 

Kryssutbedring Fv152/Hogstvetveien 

Kollektivløsninger langs Fv152 mellom krysset 

Fv152/Langbakken og Fv152/Hogstvetveien 

 

Vurdering av veganlegg 

For nye kryssløsninger langs fylkesvei 152 vurderer kommunedirektøren 

at økt tilvekst til sentrumsområdet sett under ett utløser behov for 

oppgradering av kryssene. Kommunedirektøren vurderer at det er samlet 

belastning og sumvirkning på veinettet som følge av ny utbygging i 

sentrumsområdet som gjør tiltakene nødvendige å opparbeide, fremfor at 

enkelte kryss kun er nødvendige for enkelte utbyggingsområder. Med 

bakgrunn i at krysstiltakene med kollektivbetjening også skal løse 

fylkeskommunaltrafikk og bussfremkommelighet vil kommunen bidra med 

20% prosent av kostandene knyttet til disse tiltakene. 

 

Felles offentlig områdelekeplasser for boligutbyggingsområdene, fordelt på 

delområder øst og vest 

Ved utbygging av sentralområdet er det behov for omfattende lekeareal 

og møteplasser i form av nærmiljøparker og områdelekeplasser, for å 

bidra til et større omfang og mangfold av rekreasjonsområder. 

 

Infrastrukturtiltak i Områdemodellen 

Øst Områdelekeplass i felt B1-B2 

Øst Områdelekeplass i felt B3-B5-BAA1 

 Vest Områdelekeplass i felt B9-B11 

Vest Områdelekeplass i felt BKB2 

 

Vurdering 

Kommunedirektøren mener at områdelekeplassene for rekreasjon og fri 

utfoldelse for alle nye beboere i nærområdene på begge sider av 
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jernbanelinjen er nødvendig å opparbeide. Kommunedirektøren vurderer 

at opparbeidelse av områdelekeplassene kun er nødvendig som følge av 

økt tilstrømning av beboere med barn og ungdom. Kostandene for å 

etablere områdelekeplassene vil derfor være 100% privat finansiert. 

 

Felles offentlig infrastruktur for alle utbyggingsområder Øst  

Det er behov for sykkelveier og brede fortau som legger til rette for 

effektive og trygge løsninger ved Langbakken.  En ny snarvei mellom 

Langbakken og Idrettsveien gir en kortere passasje fra de nye 

utbyggingsområdene langs Langbakken, til Ås ungdomsskole og Ås 

stadion, samt videre østover mot Rustad skole. 

 

Infrastrukturtiltak i Områdemodellen 

Fortau og sykkelveg med fortau langs Langbakken, 

inkl. justert veibane 

Snarvei mellom Langbakken og Idrettsveien 

 

Vurdering 

Kommunedirektøren anser opparbeidelse av fortau samt sykkelvei med 

fortau som nødvendig som følge av den samlede nye bebyggelse i 

sentralområde øst. Kommunedirektøren vurderer at opparbeidelse kun er 

nødvendig som følge av ny bebyggelse og kostandene for å etablere 

områdelekeplassene vil derfor være 100% privat finansiert. Det offentlige 

vil dekke 100% kostandene for opparbeidelse av snarveien.  

 

Felles offentlig infrastruktur for utbyggingsområder Øst Langbakken 

Overordnet grønnstruktur er viktig for hensiktsmessig og sikker 

håndtering av overvann, bidra til å styrke grunnlaget for biologisk 

mangfold i Ås, samt sikre steder for rekreasjon for beboere og gi god 

tilgang til friluftsområder utenfor sentralområdet.  

 

Infrastrukturtiltak i Områdemodellen 

Grøntområde og overvannsløsninger, samt gjerde 

langs jernbanen Langbakken 

 

Vurdering 

Kommunedirektøren mener tiltaket er nødvendig for å etablere overordnet 

overvannshåndtering og grønnstruktur til fri utfoldelse for alle nye 

boligområder langs jernbanen ved Langbakken. Kommunedirektøren 

vurderer det at det kun er ny boligutbygging som fordrer behov for flere 
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overvannshåndteringstiltak, og tiltaket vil derfor være 100% privat 

finansiert. 

 

Felles offentlig infrastruktur, skolevei for utbyggingsområder Øst 

Sentralkroken og alle i vest 

Ved ny utbygging og økt tilstrømning av beboere, er det behov for 

løsninger som sikrer trygg skolevei til Ås ungdomsskole.  

 

Infrastrukturtiltak i Områdemodellen 

Sykkelvei med fortau samt fortau langs 

Idrettsveien fra krysset Idrettsveien/Fv152 til Ås 

ungdomsskole 

 

Vurdering 

Kommunedirektøren vurderer at tiltaket er nødvendig for å sikre trygg 

skolevei for barn og unge fra boligområder fra sentralkroken og 

boligområdene i vest frem til Ås ungdomsskole. Kommunedirektøren 

vurderer det likevel slik at en del av eksisterende husstander vil anvende 

de nye sykkelvei og fortau og det offentlige bidrag settes til 20% av 

kostnadsrammen.  

 

Felles offentlig infrastruktur, skolevei for alle boligutbyggingsområder i 

vest  

Ved ny utbygging og økt tilstrømning av beboere, er det behov for 

løsninger som sikrer trygg skolevei til Ås ungdomsskole.  

 

Infrastrukturtiltak i Områdemodellen 

Sykkelvei med fortau langs Fylkesvei 152 fra ST2 

(Moerveien) under jernbanen til krysset 

Idrettsveien/Fv152 

 

Vurdering 

Kommunedirektøren vurderer at tiltaket er nødvendig for å sikre trygg 

skolevei for barn og unge fra boligområder fra sentralkroken og 

boligområdene i vest frem til Ås ungdomsskole. Kommunedirektøren 

vurderer det likevel slik at en del av eksisterende husstander vil anvende 

de nye sykkelvei og fortau og det offentlige bidrag settes til 20% av 

kostnadsrammen.  
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Felles offentlig infrastruktur for alle utbyggingsområder vest 

Det er gjennomført simuleringer av ledningsnettet for drikkevann og 

spillvann vest sentralområde. Ny utbygging vil føre til at lednings- og 

pumpekapasitet må utbedres.  

 

Infrastrukturtiltak i Områdemodellen 

Nye hovedvannledninger  

 

Vurdering 

Kommunedirektøren anser det som nødvendig å opparbeide og 

oppdimensjonere ledningsnettet med bakgrunn i manglende 

reservekapasitet på dagens system. Strekningen må oppgraderes 

utelukkende som følge av ny utbygging i Ås sentrum, og tiltakene vil 

derfor være 100% privat finansiert. 

 

Felles offentlig infrastruktur for alle utbyggingsområder i vest, med unntak 

av utbyggingsfelt B18 

Kommunen ønsker å tilrettelegge for at reiser tas med gange eller sykkel, 

og det er avsatt areal til trafikksikker og sammenhengende gang- og 

sykkelløsning langs Brekkeveien, utformet som sykkelvei med fortau. 

 

Infrastrukturtiltak i Områdemodellen 

Brekkeveien midt: Sykkelveg med fortau langs 

Brekkeveien fra stasjonen til Askeveien inkl. 

kryssutbedring Brekkeveien/ Askeveien  

Fortau/gang- og sykkelvei langs Brekkeveien fra 

Fv152 til stasjonen.  

 

Vurdering 

Kommunedirektøren vurderer at sykkelvei med fortau langs Brekkeveien 

er nødvendig for alle byggeområder vest for Østfoldbanen. 

Kommunedirektøren vurderer tiltaket som nødvendig for å sikre tilgang til 

tjenestetilbud, øvrige boligområder og friluftsområder nord og sør for 

sentrumsområdet for samtlige byggeområder i sentrumsområdet. 

Kommunedirektøren vurderer at opparbeidelse kun er nødvendig som 

følge av ny bebyggelse og kostandene for å etablere områdelekeplassene 

vil derfor være 100% privat 

 

Felles offentlig infrastruktur for alle utbyggingsområder i Sentrum vest og 

planbeskrivelsen Det er økt behov for bedre gang og sykkelvei for myke 

trafikanter tilknyttet nye utbyggingsområder i sentrum. 
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Infrastrukturtiltak i Områdemodellen 

Sykkelfelt og fortau nordre del av Moerveien, 

gatetun 

 

 

Vurdering 

Kommunedirektøren vurderer at tiltaket er nødvendig for å sikre 

trafikksikker tilgjengelighet for gående og syklende for nye boligområder 

langs nordre del av Moerveien i sentrum. Kommunedirektøren vurderer at 

opparbeidelse kun er nødvendig som følge av ny bebyggelse og 

kostandene for å etablere sykkelfelt med fortau vil derfor være 100% 

privat finansiert. 

 

Felles offentlig infrastruktur for alle utbyggingsområder i Moer vest  

Overordnet grønnstruktur er viktig for hensiktsmessig og sikker 

håndtering av overvann, bidra til å styrke grunnlaget for biologisk 

mangfold i Ås, samt sikre steder for rekreasjon for beboere og gi god 

tilgang til friluftsområder utenfor sentralområdet.  

 

Infrastrukturtiltak i Områdemodellen 

Grøntområde og overvannsløsninger langs 

jernbanen Moer 

 

Vurdering 

Kommunedirektøren mener tiltaket er nødvendig for å etablere overordnet 

overvannshåndtering og grønnstruktur til fri utfoldelse for alle nye 

boligområder langs jernbanen ved Moerjordet. Kommunedirektøren 

vurderer det at det kun er ny boligutbygging som fordrer behov for flere 

overvannshåndteringstiltak, og tiltaket vil derfor være 100% privat 

finansiert. 

 

3. Endring av rekkefølgekrav medfører endring i størrelsen på 

kontantbidrag 

Rekkefølgematrisen for områdereguleringsplan R-287 er endret og det 

påvirker kostnadsrammen i områdemodellen og størrelsen på 
kontantbidragene.  

Utbyggingsområdet B18 i Ås sentralområde skal ikke bidra til å sikre 
opparbeidet sykkelvei med fortau og fortau/gang og sykkelvei i 

Brekkeveien fra krysset i Askeveien til krysset Brekkeveien/fylkesvei 152. 

Endring av utbyggingsområder tilknyttet rekkefølgekravet har fått en 
direkte innvirkning på størrelsen på kontantbidraget for alle resterende 

utbyggingsområdet i vest. 
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Utbyggingsfelt B18 skal ikke være omfattet av rekkefølgekravet som angir 

tiltaket grønnstruktur og overvannshåndtering langs jernbanen på Moer. 
Endring av utbyggingsområder tilknyttet rekkefølgekravet har fått en 

direkte, men liten innvirkning på størrelsen på kontantbidraget for alle 
resterende utbyggingsområdet i vest Moer. 

Områdelekeplassene i delområdet vest vil være nødvendig for alle 

utbyggingsområder for lek, rekreasjon og friområder. Kommunen 
oppdaget at enkelte utbyggingsområder ikke var omfattet av 

rekkefølgekravene, men det er nå rettet.  At utbyggingsområdene 
tilknyttet rekkefølgekravet er endret, har fått en direkte innvirkning på 

størrelsen på kontantbidraget for alle byggeområdene i vest. 
Grøntområde og overvannshåndtering langs jernbanen i Langbakken er 

tiltak angitt som rekkefølgekrav for utbyggingsområder i Langbakken øst. 
Kommunen har foretatt en ny vurdering av rekkefølgekravene og de 

enkelte utbyggingsområder i Langbakken og Sentralkroken tilknyttet dette 
tiltaket. Rekkefølgematrisen og områdemodellen er justert i tråd med 

dette.  At utbyggingsområder i sentralkroken ikke er omfattet av 
rekkefølgekravet har fått en direkte innvirkning på størrelsen på 

kontantbidraget for Sentralkroken. 
 

Rekkefølgekravet om fortau i søndre Moer er ikke fjernet, men tiltaket er 

tatt ut av områdemodellen og dette tiltaket har redusert kostnadsrammen 
og størrelsen på kontantbidraget for utbyggingsområdene i vest. 

 
 

4. Innspill til områdemodellen.  

Ås kommune la ut forslag til områdemodell for Ås sentral område til 
offentlig ettersyn 15. september med utsatt høringsfrist 20. oktober. 

Områdemodellen har vært på offentlig ettersyn parallelt med endring for 
områdereguleringsplan for Ås sentralområde og må sees i sammenheng 

med denne. Det er avholdt 3 medvirkningsmøter med grunneiere, 
forslagstillere og utbyggere. Det ble avholdt et innledende møte i 2019 og 

to oppfølgingsmøter i 2021. Vi har mottatt tre innspill, som vil besvares i 
det følgende. 

 
Innspill om BRA - beregningsregler for graden av utnyttelse  

Vedr. avholdt tredje medvirkningsmøte 14. september 2021. I møtet, og i 
etterkant av møtet kom det flere innspill på at det ville bli langt mer 

kostnadskrevende å bruke BTA som beregningsregler for graden av 
utnyttelse enn BRA. Kommunedirektøren tok innspillene til etterretning og 

endret beregningsmetoden tilbake til kr/kvm BRA ved utregning av 

kontantbidrag, og forlenget høringsfristen med 10 dager, til 20. oktober. 
 

Innspill fra NRE Norge AS 
Det er mottatt innspill om nødvendigheten av opparbeidelse av sykkelvei 

med fortau langs Brekkeveien for byggeområdene BS5-6, B9-11.  
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Kommunedirektøren vurderer at tiltak i Brekkeveien er nødvendige også 

for byggeområdene vest for Moerveien. Bakgrunnen er å sikre 
trafikksikker tilgjengelighet til tjenestetilbud og øvrige boligområder syd 

for Ås sentrum, samt friluftsområder nord og syd for sentrumsområdet, 
for nye beboere også langs Moerveien. Kommunen ønsker å legge til rette 

for at reiser i størst mulig grad foretas med gange eller sykkel, og det er 

avsatt areal for sammenhengende sykkelvei langs Brekkeveien. 
Tilsvarende infrastruktur lar seg ikke oppføre langs Moerveien, der 

eneboligbebyggelse vest for Moerveien skal opprettholdes. Dette gir 
mange avkjøringer fra vest som gjør at sammenhengende trasé gir mange 

konfliktpunkter, og en eventuell breddeutvidelse av veiarealet mot øst 
vurderes å være krevende å gjennomføre med stort behov for 

eiendomserverv. Kommunen ønsker derfor å legge opp til at reiser mot 
syd gjennomføres langs Brekkeveien for å ivareta hensyn til 

trafikksikkerhet. 
 

 
Innspill fra OBOS, advokat for forslagstiller av delfelt B18, Brekkeveien 19 

Advokat Haugland i OBOS har på vegne av forslagstiller Brekkeveien 19 
Utvikling AS, og Sagaveien Utvikling AS, som disponerer arealene som i 

områdereguleringsplanen er betegnet som felt B9, B10 og B18 kommet 

med en rekke innspill til Områdemodellen for Ås sentralområde, se brev 
av 20. oktober 2021.  

 
Innspill knyttet direkte opp mot områdereguleringsplan R-287, og innspill 

som knytter seg til forhandling av utbyggingsavtaler gjengis ikke. Innspill 
knyttet til vannkapasitet til utbyggingsområdet holdes også utenfor her, 

da dette er konkrete problemstillinger knyttet til B18.  
 

Kommunedirektøren mener dette saksfremlegg, og saksfremlegg for 
områdereguleringsplan av 22. oktober 2021 besvarer en rekke av 

spørsmålene fra Advokat Haugland OBOS.  
 

OBOS Innspill knyttet til områdemodellen 
Advokat Haugland bemerker at områdemodellen inneholder flere tiltak 

enn de som er oppført som rekkefølgekrav i forslaget til endret 

områderegulering. Etter advokatene i OBOS oppfatning er dette uryddig, 
og ber om at tiltakene fjernes.  

 
Kommunedirektøren er av den oppfatning at tiltakene Rådhusparken, 

Rådhusplassen, Moerveien (torg) som er oppført i områdemodellen er 
tiltak som bør opparbeides uten at det må settes en rekkefølgetakt på 

disse tiltakene. Tiltakene er en del av det offentlige bidrag, altså 
kommunens forholdsmessige andel av kostnadsrammen for utvikling av 

Ås sentralområde. Tiltakene er derfor relevant i den konkrete 
helhetsvurdering ved inngåelse av utbyggingsavtaler.  
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Advokat Haugland i OBOS mener at sykkelvei m fortau langs Brekkeveien 

inkl. justert veibane fra Askeveien til Søråsveien, er et rekkefølgekrav som 
må medtas i områdemodellen, ettersom det er en del av 

forholdsmessighetsvurdering for felt B18. 
 

Kommunedirektøren mener det ikke blir korrekt at tiltaket sykkelvei med 

fortau langs Brekkeveien inkl. justert veibane fra Askeveien til Søråsveien 
skal omfattes av områdemodellen. Tiltaket angitt som rekkefølgekrav i 

detaljregulering til B18, er felttilknyttet tiltak, og er ikke en del av felles 
offentlige tiltak i Ås sentralområde.  

 
Advokaten har kommet med en rekke innspill hva angår 

kostnadsvurderinger og ber i all hovedsak om redegjørelser for beløp og 
beregninger i Områdemodellen, se notat fra OBOS i saken. 

 
Kommunedirektøren kan opplyse om at administrasjonen holder på å 

ferdigstille en fremstilling av alle tiltaksberegninger i Områdemodellen. I 
siste medvirkningsmøte av 27. september i år ble det opplyst at dette vil 

bli fremlagt som grunnlag ved forhandlinger av utbyggingsavtaler. 
Kommunedirektøren mener at det er tilstrekkelig å legge frem 

overordnede beregningen i Områdemodellen, og at detaljerte utregningen 

nyttet til konkrete tiltak og byggeområder inngår som en del av 
forhandlinger om utbyggingsavtaler. For mer detaljert informasjon om 

trafikkanalyser, kapasitetsberegninger og utforming av infrastruktur 
henviser Kommunedirektøren til kunnskapsgrunnlaget for 

Områdereguleringsplan ble sendt ut på høring i 2019, og har derfor vært 
tilgjengelig, offentlig dokumenter i 2 år.  

 
Områdelekeplassene skal opparbeides og driftes og vedlikeholdes privat, 

slik at merverdiavgifts kostnadene i utgangspunktet er låste for 
boligutbygger. Problemstillinger knyttet til gjennomføringen og drift av 

områdelekeplassene er under intern utredning nå og vil bli behandlet 
særskilt politisk. I utredningen vil det også fremkomme hvordan 

realytelsen skal avkortes mot kontantbidraget. Områdelekeplassene vil 
reguleres i særskilte utbyggingsavtaler. 

 

Advokaten hevder at utbyggingsavtalenes øvrige vilkår må avklares før 
arbeidet med områdemodellen kan lukkes. 

 
Kommunedirektøren vurderer at Områdemodellen er grunnlaget for 

forhandlinger av utbyggingsavtaler, og setter forutsetningene for 
gjennomføring og finansiering av infrastrukturtiltak angitt som 

rekkefølgekrav.  Utbyggingsavtale er en frivillig avtale mellom 
utbyggingsområdet og kommunen, og det er ikke mulig å klargjøre 

avtalevilkår knyttet til de ulike utbyggingsområdene på forhånd. 
Kommunedirektøren innstiller på at Områdemodellen for Ås sentralområde 

behandles og vedtas som retningsførende dokument, uavhengig av senere 
vilkår i utbyggingsavtaler. 
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Advokat Haugland i OBOS viser til Sunnfjordssaken som ble behandlet i 
Høyesterett i 28.-29. september i år, og stiller seg tvilende til lovligheten 

av modellen dersom kommunen forutsetter at overskuddet ved 
opparbeidelse av tiltak beholdes i fondet.  

 

Kommunedirektøren vil tilbakevise at Ås kommune har intensjon om å 
beholde overskuddet i fondet. Vi vil i utbyggingsavtaler innarbeide 

klausuler om tilbakebetaling av overskytende kontantbidrag. 
 
Alternativ: 

Saken sendes tilbake for videre bearbeiding med følgende endringer: 

…… 
 
Konklusjon med begrunnelse: 

Kommunedirektøren mener at forslag til Områdemodell for Ås 

sentralområde legges til grunn for å sikre en helhetlig utvikling av 

infrastrukturen i Ås sentrum.  

 
 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-83/21 
Rullering av tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 
2021 
 
Saksbehandler:  Linda Beate Øye Saksnr.:  21/00849-32 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 53/21 03.11.2021 

2 Formannskapet 90/21 10.11.2021 

3 Kommunestyret 83/21 24.11.2021 

 

 
Formannskapets innstilling 10.11.2021: 
1. Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2022-2025 vedtas.  

2. Økonomisk konsekvens, og dermed omfang av gjennomførte tiltak, vurderes i 
forbindelse med kommunens handlingsprogram 2022-2025. 

 
_____ 

 

 
BEHANDLINGER: 

 
Formannskapets behandling 10.11.2021: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

_____ 
 

 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 03.11.2021: 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 03.11.2021: 

1. Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2022-2025 vedtas.  
2. Økonomisk konsekvens, og dermed omfang av gjennomførte tiltak, 

vurderes i forbindelse med kommunens handlingsprogram 2022-2025. 

 
_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

 
1. Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2022-2025 vedtas.  

2. Økonomisk konsekvens, og dermed omfang av gjennomførte tiltak, 
vurderes i forbindelse med kommunens handlingsprogram 2022-2025. 

 

 
 

Ås, 19.10.2021 
 
Tom-Arne Tørfoss Nils Erik Pedersen 

Kommunedirektør Kommunalsjef 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for næring og miljø  
Hovedutvalg for teknikk og plan  

Formannskapet  
Kommunestyret 
 

 
 

Vedlegg: 
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2022-2025   
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres årlig og ble først behandlet 
politisk i mai/juni 2021. Vedtakene (se nedenfor) ble innarbeidet i tillegg til at 

flere tiltak ble endret, flyttet på eller lagt til i planen.  
 

Ved neste rullering legges det opp til at tiltaksplanen i nåværende form erstattes 
av en ny temaplan «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv». 
 

Fakta i saken: 
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres hvert år. For å kunne søke 

spillemidler fra Kulturdepartementet er det et krav at tiltaket er vedtatt i en 
kommunal plan. Det kan søkes om spillemidler etter at tiltak er gjennomført. 

 
Forespørsel om innspill til planen ble lagt ut på internett og delt videre i sosiale 
medier. Totalt kom det inn 23 innspill fra organisasjoner og private. 11 innspill 

ble tatt med inn i planen, 2 innspill var kommentarer til prosessen og de 10 siste 
ble ikke tatt med inn i planen. De som ikke ble tatt med er kommentert i planens 

vedlegg. Innspill fra privatpersoner og innspill til selve prosessen med 
tiltaksplanen oppfyller ikke kriteriene for å bli tatt med i planen. Noen interne 
innspill kom i etterkant av førstegangsbehandling og ble lagt til i siste rundt. 

 
Flere tiltak er fjernet fra årets plan da de er ferdig behandlet og fått utbetalt 

spillemidler, ikke er realiserbare på grunn av manglende finansiering, 
grunneieravtaler eller på andre måter ikke er gjennomførbare. Tiltakene må 
«eies» av en organisasjon for å kunne søke om spillemidler.  
 

Nærmiljøanlegg med kostnadsramme på under kr 600 000 er ikke omfattet av 
vilkåret om at de må stå i kommunalt vedtatt plan for å kunne søke spillemidler, 

men er likevel tatt med i årets plan. 
 

Tiltakene som spilles inn til planen kan være nyanlegg eller rehabilitering av 
eksisterende anlegg. Prosjektene skal være realistiske.  
 

Kommunedirektøren vil endre utlysningsteksten til neste rullering slik at tiltakene 
som spilles inn er mer i tråd med planens formål. Det kommer en del private 

innspill og gode ideer. Denne idemyldringen bør tas vare på, men hører ikke 
hjemme i denne type plan da det ikke er konkrete tiltak med en organisasjon 
som eier eller er berettiget spillemidler. 

 
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv var til behandling i HNM 

25.05.21, formannskapet 02.06.21 og HTP 22.06.21 med følgene vedtak: 
 

Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 25.05.2021: 
 Under tiltak 34: «Parkeringsplasser utenfor breivoll» og «Veibom til 

Breivoll» strykes, da det ikke er tilskudsberettiget jf. Bestemmelser om 

tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2020 
 Tabell 4: tiltak 20 – 22, 24, og 33 flyttes foran dagens punkt 17. 

 Tabell 4: Nytt tiltak «Lys grønnslett treningsarena bakke»; - Bør sees i 
sammenheng med lys langs i sykkelvei/lysløype jernbanen-fv152. Viktig 
med «tilstrekkelig men lav lystetthet» mht naboer, så det ikke blir et nytt 

«Ås stadion». 
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 Ta inn igjen tiltak nr. 19, planens side 14: "Ombygging av vannkummer 
for at de skal kunne brukes til uttak av vann for å lage skøytebaner." i 

tabell 4. 
 Saken tas opp til ny behandling med en tydeligere prioritering av de 

foreslåtte tiltakene. 

 
Formannskapets innstilling 02.06.2021:  

Saken utsettes i påvente av innstilling fra HTP og HNM. 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 22.06.2021: 

Saken tilbakesendes og kommer tilbake med forslag til prioritering. Følgende 
punkter vurderes innarbeidet: 

1. Kommunestyrets vedtak om fjerning av lysløype i Kroer – innarbeides i 
planen før ny behandling. 

2. Kommunal fjerning av Hoppbakkeanlegg i Kroer innarbeides i planen før 
ny behandling. 

3. Tabell 4: Ikke gjennomførte tiltak 

4. Ikke prioritert tiltak «Oppgradering uteområde Sjøskogen skole» flyttes 
foran punkt 4 da dette tiltaket må ses i sammenheng med vedtak i sak K-

54/21 Budsjettreguleringer 1. tertial 2021, Tabell 2A Nye 
investeringsbehov, Prosjekt Ny2, Pkt 2 som lyder: «Investeringen ses i 
sammenheng med innspill til Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 

der FAU ved Sjøskogen skole har innspill til tiltak og jobber med å skaffe 
midler i tillegg til investeringsmidlene avsatt i dette prosjektet.» 

5. Prioritet 11: Aalerudmyra – ny skytterbane flyttes foran punkt 6 
6. HNMs forslag til ny rekkefølge innarbeides. 

 

Kommunedirektøren har etter dette innarbeidet endringene som ble vedtatt i 
hovedutvalgene i tiltaksplanen. Tiltaksplanen er også sendt til Idrettsrådet for 

innspill og gjennomlesning.  
 
Økonomiske konsekvenser: 

Riving av hoppbakken i Kroer med en kostnadsramme på kr. 500.000 og 
nedleggelse av lysløypa i Kroer med kr. 200.000 tilfredsstiller ikke kravene for å 

få spillemidler. Tiltakene er derfor ikke lagt inn i den opprinnelige planen, men 
ligger i egen matrise nederst. Dersom kommunestyret ønsker tiltakene 
gjennomført bør de løftes inn som egne vedtakspunkt, med tilhørende 

finansiering, i forbindelse med behandling av HP 2022-25. 
  

Konklusjon med begrunnelse: 
For å imøtekomme kommunens satsning på folkehelse og muliggjøre søknader 
om spillemidler, bør «Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2022-2025» 

vedtas. Økonomisk konsekvens skal vurderes i forbindelse med behandling av 
kommunens handlingsprogram for 2022-2025. 

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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K-84/21 
Ressursfordelingsmodell for grunnskolene i Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Vibeke Aaser Grønli Saksnr.:  21/01437-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18/21 26.05.2021 

2 Formannskapet 48/21 02.06.2021 

3 Kommunestyret 56/21 30.09.2021 

4 Administrasjonsutvalget 14/21 10.11.2021 

5 Formannskapet 88/21 10.11.2021 

6 Kommunestyret 84/21 24.11.2021 

 
 

Formannskapets innstilling 10.11.2021: 
Ny ressursfordelingsmodell for grunnskolene i Ås tas til orientering. 

_____ 

 
 

BEHANDLINGER: 
 
 

Formannskapets behandling 10.11.2021: 
Notat ble sendt ut 01.11.2021: Ressursfordelingsmodellen – konsekvensene for 

den enkelte skole ved ny modell, jf. 21/01437-9. 
 
Edvin Søvik (Ap) ba om en vurdering fra kommunedirektøren om konsekvensene 

av H’s og MDG’s forslag til kommunestyrets behandling. 
 

Ordfører Ola Nordal (Ap) fremmet følgende forslag:  
Ny ressursfordelingsmodell for grunnskolene i Ås tas til orientering. 
 

Votering: 
Innstillingen punkt 1-4 ble enstemmig nedstemt. 

Ordførers forslag ble enstemmig tiltrådt. 
Ap’s forslag om notat til kommunestyret fikk enstemmig tilslutning. 

 
_____ 

 

 
Administrasjonsutvalgets behandling 10.11.2021: 

Tilleggsnotat ble sendt ut 01.11.2021: Ressursfordelingsmodellen – 
konsekvensene for den enkelte skole ved ny modell, jf. 21/01437-9. 
 

Votering: 
Formannskapets/kommunedirektørens innstilling ble tiltrådt 8-1 (FrP). 

 
Administrasjonsutvalgets innstilling 10.11.2021: 

1. Spesifisert ressursnivå til ledelse og administrasjon bevilges basert på 

skolestørrelse i henhold til følgende tabell for barneskoler og 
ungdomsskoler:  
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Barneskoler 

Gruppe Elevtall Rektor Ass.rektor/inspektør Merkantil  

B1 0-100 1 årsverk  0,6 årsverk 

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

B3 161-250 1 årsverk 1 årsverk 1 årsverk 

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

B5 361-500 1 årsverk 2 årsverk 1 årsverk 

 
Ungdomsskoler 

Gruppe Elevtall Rektor Ass.rektor/inspektør Merkantil  

U3 271-360 1 årsverk 2 årsverk 1 årsverk 

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

 
2. Gruppestørrelsene som brukes i beregning av grunnbeløp justeres fra 20 

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

fastholdes.  
 

3. Nøkler for elevsats oppdateres. Forholdet mellom satsene oppdateres i 
henhold til nye beregninger for barne- og ungdomsskolene, der det tas 
hensyn til økning av antall lektorer i barneskolen, samt høyere 

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

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

 
_____ 

  
 
Kommunestyrets behandling 30.09.2021: 

Marianne Frid Nordby (H) fremmet forslag om nytt tiltak 1 i to punkter: 
 

1. Ny tabell for merkantil ressurs 
B1  0,6 årsverk 
B2  0,9 årsverk 

B3– B4 1,0 årsverk 
B5  1,5 årsverk 

B6  2,0 årsverk 
B7  2,0 + årsverk 

 

2. For skoler i B1 som underlegges annen skole administrativt strykes stillingen 
som rektor/settes til 0 årsverk. Samtidig som ass.rektor/inspektør økes med 

0,5 årsverk for skolen administrerer skole i B1. 
 

Ulrika Jansson (MDG) foreslo: 
Rektor-resursen for B1 flyttes til Ass rektor/inspektør 
 

Edvin Søvik (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 

 
Votering: (29 stemmer) 
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Utsettelsesforslaget ble vedtatt 22-7 (4MDG, 1FrP, 2V). 
 

Kommunestyrets utsettelsesvedtak 30.09.2021: 
Saken utsettes, og sendes til drøfting i administrasjonsutvalget. 
Kommunedirektøren utreder fordelingsmessige virkninger av forslag som er 

fremmet i saken. 
 

_____ 
 
  

 
Formannskapets behandling 02.06.2021: 

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

for de ulike skolene i Ås før saken Kommunestyre behandles. 
 
Votering: 

Hovedutvalgets innstilling og Sp’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 

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

skolestørrelse i henhold til følgende tabell for barneskoler og 

ungdomsskoler:  
 

Barneskoler 

Gruppe Elevtall Rektor Ass.rektor/inspektør Merkantil  

B1 0-100 1 årsverk  0,6 årsverk 

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

B3 161-250 1 årsverk 1 årsverk 1 årsverk 

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

B5 361-500 1 årsverk 2 årsverk 1 årsverk 

 
Ungdomsskoler 

Gruppe Elevtall Rektor Ass.rektor/inspektør Merkantil  

U3 271-360 1 årsverk 2 årsverk 1 årsverk 

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

 

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

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

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

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

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

og får derfor ikke øvrige budsjettmidler ut ifra elevtall i tillegg til ressurser 
til ledelse og administrasjon.  
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Formannskapets vedtak 02.06.2021: 
Administrasjonen bes om en oversikt over hvordan denne nye modellen vil slå ut 

for de ulike skolene i Ås før saken behandles i kommunestyret. 
_____ 

  

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 26.05.2021: 

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

behandles. 
 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt 6-3 (1Ap, 1Sp, 1R) ved alternativ 

votering mot Sp`s forslag. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 26.05.2021: 

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

ungdomsskoler:  
 

Barneskoler 

Gruppe Elevtall Rektor Ass.rektor/inspektør Merkantil  

B1 0-100 1 årsverk  0,6 årsverk 

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

B3 161-250 1 årsverk 1 årsverk 1 årsverk 

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

B5 361-500 1 årsverk 2 årsverk 1 årsverk 

 

Ungdomsskoler 

Gruppe Elevtall Rektor Ass.rektor/inspektør Merkantil  

U3 271-360 1 årsverk 2 årsverk 1 årsverk 

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

 
2. Gruppestørrelsene som brukes i beregning av grunnbeløp justeres fra 20 

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

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

henhold til nye beregninger for barne- og ungdomsskolene, der det tas 

hensyn til økning av antall lektorer i barneskolen, samt høyere 
lærertetthet på 1.-4. trinn som følge av lærernormen.  

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

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

 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Spesifisert ressursnivå til ledelse og administrasjon bevilges basert på 

skolestørrelse i henhold til følgende tabell for barneskoler og 
ungdomsskoler:  

 
Barneskoler 

Gruppe Elevtall Rektor Ass.rektor/inspektør Merkantil  

B1 0-100 1 årsverk  0,6 årsverk 

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

B3 161-250 1 årsverk 1 årsverk 1 årsverk 

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

B5 361-500 1 årsverk 2 årsverk 1 årsverk 

 
Ungdomsskoler 

Gruppe Elevtall Rektor Ass.rektor/inspektør Merkantil  

U3 271-360 1 årsverk 2 årsverk 1 årsverk 

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

 
2. Gruppestørrelsene som brukes i beregning av grunnbeløp justeres fra 20 

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

 

3. Nøkler for elevsats oppdateres. Forholdet mellom satsene oppdateres i 
henhold til nye beregninger for barne- og ungdomsskolene, der det tas 

hensyn til økning av antall lektorer i barneskolen, samt høyere 
lærertetthet på 1.-4. trinn som følge av lærernormen.  

 

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

til ledelse og administrasjon.  
 
 

 
Ås, 11.04.2021 

 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør Kommunalsjef for teknikk, samfunn  

 og kultur 
 

 
Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Formannskapet 

Kommunestyret 
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Vedlegg:  

https://www.wisweb.no/wwfile/155313/.pdf 
 
Oppdatert med tillegg 20.09.2021 og 01.11.2021 

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

Tilleggsnotat : Gjennomgang av økonomimodell for grunnskolen i Ås kommune 
Notat ressursfordelingsmodellen – konsekvensene for den enkelte skole ved ny 
modell. 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Rektorer i grunnskolen 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 

Skolenes budsjettrammer fordeles gjennom en egen ressursfordelingsmodell, 

også omtalt som skolemodellen. Ett av grunnprinsippene i denne skolemodellen 

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

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

styrer innenfor fastsatte rammer.  

Dagens skolemodell er moden for justeringer. Fordelingsnøklene er ikke lenger 

optimale grunnet endrede forutsetninger, derunder nye lovkrav og økte 

forskjeller i skolestørrelser.   

Det er nødvendig å holde fast ved prinsippet om at den enkelte skole skal gis 

handlingsrom til å forvalte ressurser etter egne behov.  
 

Fakta i saken: 
Det vises til kommunestyrets vedtak av 10.12.2020 i K-sak 125/20 Ås 
kommunes handlingsprogram 2021-2024. Budsjett 2021. Økonomiplan 2022-

2024, verbaldel punkt 4:  
Budsjettmodell for skolene - Rådmannen bes legge fram en sak om 

ressursfordelingsmodell for grunnskolene, som gir et bedre og helhetlig grunnlag 
til å beslutte ressursbruk i tråd med kravene i opplæringsloven §1310. Saken 
skal belyse ressurstildelingen/ressursfordelingen på hver enkelt skole, og vise 

oversikt over ressurser tildelt grunntildeling (ikke undervisning), elevtildeling 
(ressurser til elevtimer), likeverdighetsressurs (ressurser til tilpasset opplæring, 

spesialundervisning og særskilt norskopplæring til minoritetsspråklige) og 
toppressurs (tildeles i tillegg til ressurser beskrevet over til elever som er mer 
ressurskrevende). 

 
Ressursfordelingsmodell omtales heretter som skolemodell. Vedtaket svares ut i 

to deler. Første del gir en beskrivelse av dagens skolemodell for grunnskolene 
som ligger til grunn for inneværende års rammer. Andre del gir en beskrivelse av 
foreslåtte justeringer i skolemodellen i forbindelse med neste års rammer for å 

bedre ivareta nye krav og endringer.  
 

 

https://www.wisweb.no/wwfile/155313/.pdf
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Del 1 Dagens skolemodell 
Dagens skolemodell er rammebasert, og innebærer at det beregnes en ramme 

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

følgende nøkler:  
 
 Gruppe 1: 

Brønnerud og Kroer 

skole 

Gruppe 2:  

Nordby, Rustad, 

Sjøskogen, Solberg 

og Åsgård 

Gruppe 3:  

Nordbytun og Ås 

ungdomsskole 

Grunnbeløp/ 

grunnpakke 

Skal dekke 

kostnader til ledelse 

og administrasjon. 

 

  

Skal dekke ledelse 

og administrasjon + 

140 første elever 

tilsvarende 20 

elever pr trinn.  

Skal dekke ledelse 

og administrasjon + 

60 første elever 

tilsvarende 20 

elever pr trinn 

Elevsats* Får sats per elev fra 

første elev 

Får sats per elev fra 

elev nr 141 

Får sats per elev fra 

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

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

 

Hver høst konsekvensjusteres skolenes budsjetter i forhold til elevtallsendring 

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

fordeling.  
 

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

 Spesialundervisning 

 Særskilt norskopplæring til 

minoritetsspråklige 

 Tilpasset opplæring/tilrettelegging 

 Lærernorm 

 Andre driftsutgifter 

 

 
 
 

 Rustadtunet  

 Velkomstklasser ved Brønnerud og 

Ås ungdomsskole  

 100 % midler til barn med behov 

for 1-1. Se eget vedlegg med 

rutine for fordeling.  

 Gjesteelever og FBU 

 Sentrale 

kurs/kompetansehevingstiltak 

 Annen morsmålsopplæring 

 Ekstraressurser/styrkingstiltak 

bevilget av kommunestyret 

 
Del 2 Nye tiltak og justeringer i skolemodellen  

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

budsjettrammen tildeles basert på skolestørrelse. 
  

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

Gruppe Elevtall Rektor Ass.rektor/inspektør Merkantil  

B1 0-100 1 årsverk  0,6 årsverk 

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

B3 161-250 1 årsverk 1 årsverk 1 årsverk 

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

B5 361-500 1 årsverk 2 årsverk 1 årsverk 

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

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

 
Ungdomsskoler 

Gruppe Elevtall Rektor Ass.rektor/inspektør Merkantil  

U1 0-180 1 årsverk 1 årsverk 1 årsverk 

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

U3 271-360 1 årsverk 2 årsverk 1 årsverk 

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

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

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

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

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

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

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

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

Handlefrihet til å disponere midlene etter skolens egne behov opprettholdes.  
 

Vurdering: 
Fordeler dagens modell:  

 Forutsigbare budsjettrammer til skolene 

 Skolene gis handlingsrom til å forvalte ressurser etter egne behov og 

organisering 

 Krever relativt lite administrering av ressursfordeling gjennom året 

Ulemper dagens modell:  

 Lærernorm imøtekommes ikke godt nok  

 Ressursfordelingsnøkler er ikke lenger optimale grunnet økte forskjeller i 

skolestørrelse og nyere lovkrav som ikke lenger tilføres som øremerkede 

tilskudd utenom rammen 

 Grunnbeløp som skal dekke ledelse og administrasjon er ikke spesifisert 

 Elevsats for barneskole og ungdomsskole er basert på undervisningstimer 

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

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

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

ressurskrevende enn tidligere.  

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

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

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

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

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

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

 
Skolemodellen krever relativt lite administrering av ressursfordeling gjennom 

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

medføre økte ressurser til administrasjon og følgelig mindre ressurser fordelt ut 

til skolene.  

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen for tjenesteområdets totalramme. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 

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

skolene skal ha rammestyring fastholdes.  
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-85/21 
Søknad om midlertidig fritak fra kommunale verv - Ina 
Libak (Ap) 
 
Saksbehandler:  Carina Engen Saksnr.:  21/02976-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 92/21 10.11.2021 

2 Kommunestyret 85/21 24.11.2021 

 
 

Formannskapets innstilling 10.11.2021: 
Ina Libak (Ap) innvilges midlertidig fritak fra sine verv 

som medlem av kommunestyret og medlem av kontrollutvalget fra og med 
19.10.2021 til og med 23.07.2022.  
1. Som midlertidig medlem i kontrollutvalget i perioden 19.10.2021 til 

23.07.2022 velges:………… (Se F-sak 93/21) 
 

Konsekvenser for kommunestyret 
Etter opprykk foretas midlertidig valgoppgjør på Arbeiderpartiets varaliste i 

kommunestyret for perioden 19.10.2021-23.07.2022: 
Sølvi Buran (Ap) blir midlertidig medlem på plass nr. 9. 
Jan Baker (Ap) blir midlertidig varamedlem på plass nr. 12.  

 
Formannskapets behandling 10.11.2021: 

Votering: Ordførers innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
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Saksfremlegg 
 
 
Ordførers innstilling: 

Ina Libak (Ap) innvilges midlertidig fritak fra sine verv som medlem av 
kommunestyret og medlem av kontrollutvalget fra og med 19.10.2021 til og med 

23.07.2022.  
1. Som midlertidig medlem i kontrollutvalget i perioden 19.10.2021 til 

23.07.2022 velges 1. varamedlem:……… 

 
Konsekvenser for kommunestyret 

Etter opprykk foretas midlertidig valgoppgjør på Arbeiderpartiets varaliste i 
kommunestyret for perioden 19.10.2021-23.07.2022: 
Sølvi Buran (Ap) blir midlertidig medlem på plass nr. 9. 

Jan Baker (Ap) blir midlertidig varamedlem på plass nr. 12.  
 

 
Ås, 25.11.2021 

 
Ola Nordal  
ordfører 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 

Kommunestyret 
 
Vedlegg: 

Oversikt over aktuelle utvalg - Ina Libak (Ap) 
Valgprotokoll 2019 - utdrag - Arbeiderpartiets valgliste 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken:  
Søknad om permisjon, jf. e-post 17.09.2021, dokument 21/02976-1. Unntatt 

offentlighet, jf. offl § 13 / fvl §13, første ledd.  
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Ina Libak 
Sølvi Buran 

Jan Baker 
Valgt representant 

Politisk sekretariat 
Kontrollutvalget 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Ina Libak (Ap) søker midlertidig fritak fra sine kommunale verv. Ordfører 
anbefaler at søknaden innvilges og at det velges settemedlem i kontrollutvalget. 

 
Fakta i saken: 

Ina Libak (Ap) søker midlertidig fritak fra sine kommunale verv fra og med 19. 
oktober 2021 til og med 23. juli 2022. Hun har følgende verv: 

 Kommunestyre – medlem, plass nr. 4 

 Kontrollutvalget – medlem  
 

I fritakssøknad av 17.09.2021 redegjøres det for årsaken til at det er nødvendig 
å søke permisjon. Hun oppgir at det kan være aktuelt med småendringer i 

sluttdato, men at permisjonen varer frem til sommerferien begynner i 2022.  
 
Fritak 

Kommunestyret kan etter søknad innvilge fritak fra verv midlertidig eller for 
resten av valgperioden hvis den folkevalgte ikke kan ivareta vervet sitt uten at 

det fører til vesentlig ulempe. Når søknaden vurderes skal det legges vekt på om 
grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte 
samtykket til å stille til valg.1  

 

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 settemedlem - kontrollutvalget 
Hvis det innvilges fritak til andre organer enn kommunestyret i minst tre 

måneder kan kommunestyret velge et midlertidig medlem (settemedlem) for den 
perioden det gjelder. Ved valg av settemedlem skal rekkefølgen på listen for 
varamedlemmer følges.2  

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
1 Kommuneloven § 7-9 Uttreden og fritak.  
2 Kommuneloven §- 7-10 annet ledd.  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83/KAPITTEL_2-3#§7-9
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83/KAPITTEL_2-3#KAPITTEL_2-3
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Vurdering: 

Ordfører har vurdert søknaden og finner at kommunelovens krav til fritak er 

oppfylt. Grunnlaget for søknaden var ikke kjent på tidspunktet da Libak 

samtykket i å bli valgt. 

Alternativer: 
Fritakssøknaden kan avslås.  

 
Konklusjon med begrunnelse: 

Søknad om midlertidig fritak innvilges. Det velges settemedlem til 
kontrollutvalget. I tillegg finner ordfører det nødvendig å foreta nytt midlertidig 
valgoppgjør for Arbeiderpartiets vara-liste til kommunestyret. 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei   
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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K-86/21 
Nyvalg av kontrollutvalget 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  21/03387-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 93/21 10.11.2021 

2 Kommunestyret 86/21 24.11.2021 

Klikk her for å skrive inn tekst. 

 
Formannskapets innstilling 10.11.2021: 
1. Kontrollutvalget velges på nytt med følgende sammensetning: 

 

Medlemmer Varamedlemmer 

1.Liv Korslund Sp 1.Johan Alnes Ap 

2.Ina Libak Ap 2.Oddvar Kolstad Ap 
  3.NN  
  4.NN  

3.Sverre Strand Teigen H 1.Christian Hellevang H 
4.Håkon L. Henriksen  H 2.Eli Lerheim FrP 
5.Torill Horgen FrP 3.Reidun Aalerud  H 

  4.NN  
  5.NN  

 
2. Som kontrollutvalgets leder velges: Sverre Strand Teigen 

3. Som kontrollutvalgets nestleder velges.: Håkon L. Henriksen 
 

Formannskapets behandling 10.11.2021: 
Saken ble ettersendt 01.11.2021. 
 

Edvin Søvik (Ap) fremmet følgende forslag: 
Varamedlem Ap, kontrollutvalget: Johan Alnes, Ap (på plass nr. 1) 

 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet forslag om Eli Lerheim på varaplass nr. 2. 
 

Votering: 
Ordførers innstilling punkt 1 med Ap’s og FrP’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 

Ordførers innstilling punkt 2 ble enstemmig tiltrådt. 
Ordførers innstilling punkt 3 ble enstemmig tiltrådt. 
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Saksfremlegg 
 
 
Ordførers innstilling: 

1. Kontrollutvalget velges på nytt med følgende sammensetning: 
 

Medlemmer varamedlemmer 

Liv Korslund Sp 1.Oddvar Kolstad Ap 
Ina Libak Ap 2.NN  
  3.NN  

  4.NN  

Sverre Strand Teigen, leder H 1.Christian Hellevang H 
Håkon L. Henriksen, nestleder H 2.Reidun Aalerud (F-77/20) H 
Torill Horgen FrP 3.Eli Lerheim FrP 

  4.NN  
  5.NN  

 
2. Som kontrollutvalgets leder velges: Sverre Strand Teigen 

 
3. Som kontrollutvalgets nestleder velges.: Håkon L. Henriksen 

 
 
Ås, 01.11.2021 

 
Ola Nordal 

ordfører  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet  

Kommunestyret 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Kontrollutvalget v/VIKUS 
Valgte personer 

Politisk sekretariat  
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Varamedlem i kontrollutvalget skal skiftes ut. Nyvalg av utvalget gjennomføres. 
Ordningen med personlige varamedlemmer til kontrollutvalget erstattes med 

felles varalister per gruppe. 
 

Fakta i saken:  
Kontrollutvalgets varamedlem Wenche Berg (Ap) er innstilt som medlem i 
hovedutvalg for oppvekst og kultur. Medlemmer av kontrollutvalget kan ikke 

være medlem/varamedlem av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet 
(unntatt kommunestyret).1 Hvis ett eller flere medlemmer av utvalget skiftes ut, 

skal alle medlemmene velges på nytt.2  
 

Følgende er utelukket fra valg til kontrollutvalg:  
 Ordfører og varaordfører 
 Medlemmer og varamedlemmer av formannskapet.   

 Medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ med 
beslutningsmyndighet. (unntatt kommunestyret)  

 Ansatte i kommunen.  
 Personer som har ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av 

styret eller bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen har 

eierinteresser i.   
 Personer som har ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av 

styret i et interkommunal politisk råd eller i et kommunalt oppgavefelleskap. 
 
Ett av utvalgets medlemmer må velges blant kommunestyrets medlemmer, og 

lederen kan ikke være fra samme parti som gruppen til ordfører3. 
 

Ifølge Ås kommunes reglement4 har kontrollutvalget i Ås fem medlemmer med 
personlige varamedlemmer. I forslag til nytt reglement er ordningen med 
personlige varamedlemmer tatt ut. Dette betyr at hver gruppe/liste tildeles så 

mange varamedlemmer som den får medlemmer med tillegg av to. 
 

Kontrollutvalget består per 01.11.2021 av følgende representanter: 
 

Medlemmer Personlig varamedlemmer 

Liv Korslund Sp Oddvar Kolstad Ap 

Ina Libak Ap Wenche Berg Ap 

Sverre Strand Teigen, leder H Christian Hellevang H 

Håkon L. Henriksen, nestleder H Reidun Aalerud (F-77/20) H 

Torill Horgen FrP Eli Lerheim FrP 

 
 

 
 

                                       
1 Kommuneloven § 23-1 tredje ledd c 
2 Kommuneloven §23-1 fjerde ledd 
3 Kommuneloven §23-1 andre ledd 
4 Ås kommunes reglement 2019, punkt 10.2.1.1 

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§23-1
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§23-1
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§23-1
https://www.as.kommune.no/aas-kommunes-reglementer.559890.no.html
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Vurdering og konklusjon: 
Nyvalg gjennomføres. Ordfører anbefaler at det allerede nå velges 

varamedlemmer i tråd med nytt reglement. 
 
Økonomiske konsekvenser: 

Ingen 
 

Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
 

Alternativer: 
Ordningen med personlige varamedlemmer videreføres. 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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K-87/21 
Nyvalg av hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) og 
hovedutvalg for nærig og miljø (HNM) 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  21/03180-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 85/21 20.10.2021 

2 Kommunestyret 71/21 20.10.2021 

3 Formannskapet 94/21 10.11.2021 

4 Kommunestyret 87/21 24.11.2021 

 
 
Formannskapets innstilling 10.11.2021: 

1. Hovedutvalg for oppvekst og kultur velges på nytt med følgende 
sammensetning: 

 

Medlemmer  Varamedlemmer  

1. Gro Lundgård Ap 1. Heidi Berentsen V 
2. Wenche Berg Ap 2. Erling Krogh R 
3. Gisle Bjørneby Sp 3. Sølvi Buran Ap 
4.  MDG 4. Marit Austreng Sp 
5. Tuva Todnem Lund SV 5. Stein Barli Ap 
6. Morten Anker R 6. Ludvig Claeson SV 
7. Ingrid Thorvaldsen Sp 7. Ole Nygaard Ap 
  8. Geir Krogh KrF 
  9. Tor Malnes Grobstok MDG 

8. Nils H. Sopp  H 1. Veronica Green Frp 
9. Gro Haug Frp 2. Kristin Kilen-Skogstad H 

  

3. Ulrik Barfelt 
4. Marianne Nordby (K-124/20 

tom 1.11.21) 

Frp 
H 

 

Som leder velges Gisle Bjørneby. 
Som nestleder velges Nils H. Sopp 
 

I skolenes samarbeidsutvalg velges Gisle Bjørneby som medlem ved 
Nordbytun ungdomsskole og som varamedlem ved Brønnerud skole. 
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2. Hovedutvalg for næring og miljø velges på nytt med følgende 

sammensetning: 
 

Medlemmer  Varamedlemmer  

1. Emilie Efe Åm Ap 1. Selma Sollihagen MDG 
2. Ida Hoem Olsen Ap 2. Odd Vangen  Sp 
3. Bjarne Janson Sp 3. Helga Wærstad Norum Sp 
4. Tor Malnes Grobstok MDG 4. Per Kristian Rørstad V 
5. Kristine Lien Skog  SV 5. Anneli Dankertsen Ap 
6. Olav Fjeld Kraugerud  V 6. Kjersti Bakkebø Fjellstad SV 
7. Magnus Flåten Nickelsen R 7. Ina Skåra R 
  8. Morten Lillemo KrF 
  9. Anders Hermstad MDG 

8. Jan Henrik Martinsen H 1. Zara M. Berg H 
9. Jan Ove Rikheim H 2. Ida Marie Ryan H 
  3. Marianne Frid Nordby H 
  4. Astrid Rundqvist FrP 

 

Som leder velges Kristine Lien Skog 
Som nestleder velges Olav Fjeld Kraugerud 

 

_____ 
 

Behandlinger: 
 

 
_____ 

 
 

 
 

Formannskapets behandling 10.11.2021: 
Annett Hegén Michelsen (Sp) fremmet følgende endringsforslag til punkt 2: 

Bjarne Janson (Sp) velges som medlem på plass nr. 3, Odd Vangen velges som 
varamedlem på plass nr. 2. 
MDG fremmer forslag til kommunestyrets møte om medlem i hovedutvalg for 

oppvekst og kultur, plass nr. 4. 
 

Votering: 
Formannskapets innstilling punkt 1 om hovedutvalg for oppvekst og kultur  
 ble enstemmig tiltrådt. 

 Som leder velges Gisle Bjørneby, ble enstemmig tiltrådt. 
 Som nestleder velges Nils H. Sopp, ble enstemmig tiltrådt. 

 I skolenes samarbeidsutvalg velges Gisle Bjørneby som medlem ved 
Nordbytun ungdomsskole og som varamedlem ved Brønnerud skole, ble 

enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling punkt 2 om hovedutvalg for næring og miljø 

 med Sp’s endringsforslag, ble enstemmig tiltrådt. 
 Som leder velges Kristine Lien Skog, ble enstemmig tiltrådt. 

 Som nestleder velges Olav Fjeld Kraugerud, ble enstemmig tiltrådt. 
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Kommunestyrets behandling 20.10.2021: 

Ordfører foreslo å utsette saken grunnet ikke komplett innstilling. 
 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.  

 
Kommunestyrets vedtak 20.10.2021: 

Saken utsettes i påvente av komplett innstilling. 
 

_____ 

 
  

 
Formannskapets behandling 20.10.2021: 

Det fremkom at Bård Johan Hausberg (MDG) ikke er bosatt i Ås og dermed ikke 

valgbar. Han utgår dermed som medlem av hovedutvalg for oppvekst og kultur 

og skolenes samarbeidsutvalg. 
 

Martin Løken (MDG) fremmet følgende forslag:   
HOK: På samarbeidsliste Ap, Sp, MDG, SV, V, R; KRF: Som varamedlem nr. 9 

velges Tor Malnes Grobstok (MDG) istedenfor Ulrika Jansson (MDG). 
 
Edvin Søvik (Ap) fremmet følgende forslag: 

HOK: På samarbeidsliste Ap, Sp, MDG, SV, V, R; KRF: Som medlem nr. 2 velges 
Wenche Berg (Ap) istedenfor Jørgen Holck Johannessen (Ap) 

 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet fellesforslag fra H og FrP:  
Som 1. vara til HNM velges Zara M. Berg (H) som erstatning for Kjetil Barfelt 

(Frp). 
 

Kontrollutvalget må dermed også velges på nytt. Kontrollutvalgets medlemmer 
og vara kan ikke ha verv i andre utvalg. 
 

Votering: 
Kontrollutvalget ble enstemmig valgt/tiltrådt på nytt. 

 
Ordførers innstilling til nyvalg av HOK og HNM med forslag fra MDG, Ap og FrP 
ble enstemmig tiltrådt. 

 
Ledere og nestledere ble enstemmig tiltrådt for hvert utvalg. 

 
Formannskapets innstilling 20.10.2021: 
1. Kontrollutvalget velges på nytt med følgende sammensetning: 

 

Medlemmer Personlig varamedlemmer 

Liv Korslund Sp Oddvar Kolstad Ap 

Ina Libak Ap  Ap 

Sverre Strand Teigen H Christian Hellevang H 

Håkon L. Henriksen H Reidun Aalerud (F-77/20) H 

Torill Horgen FrP Eli Lerheim FrP 
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Som leder velges: Sverre Strand Teigen 
Som nestleder velges: Håkon L. Henriksen 

 
2. Hovedutvalg for oppvekst og kultur velges på nytt med følgende 

sammensetning: 
 

Medlemmer  Varamedlemmer  

1. Gro Lundgård Ap 1. Heidi Berentsen V 
2. Wenche Berg Ap 2. Erling Krogh R 
3. Gisle Bjørneby Sp 3. Sølvi Buran Ap 
4.  MDG 4. Marit Austreng Sp 
5. Tuva Todnem Lund SV 5. Stein Barli Ap 
6. Morten Anker R 6. Ludvig Claeson SV 
7. Ingrid Thorvaldsen Sp 7. Ole Nygaard Ap 
  8. Geir Krogh KrF 
  9. Tor Malnes Grobstok MDG 

8. Nils H. Sopp  H 1. Veronica Green Frp 
9. Gro Haug Frp 2. Kristin Kilen-Skogstad H 

  

3. Ulrik Barfelt 
4. Marianne Nordby (K-124/20 

tom 1.11.21) 

Frp 
H 

 

Som leder velges Gisle Bjørneby. 
Som nestleder velges Nils H. Sopp 

 
I skolenes samarbeidsutvalg velges Gisle Bjørneby som medlem ved 

Nordbytun ungdomsskole og som varamedlem ved Brønnerud skole. 
 

 

3. Hovedutvalg for næring og miljø velges på nytt med følgende 
sammensetning: 

 

Medlemmer  Varamedlemmer  

1. Emilie Efe Åm Ap 1. Selma Sollihagen MDG 
2. Ida Hoem Olsen Ap 2. Bjarne Janson Sp 
3. Odd Vangen Sp 3. Helga Wærstad Norum Sp 
4. Tor Malnes Grobstok MDG 4. Per Kristian Rørstad V 
5. Kristine Lien Skog  SV 5. Anneli Dankertsen Ap 
6. Olav Fjeld Kraugerud  V 6. Kjersti Bakkebø Fjellstad SV 
7. Magnus Flåten Nickelsen R 7. Ina Skåra R 
  8. Morten Lillemo KrF 
  9. Anders Hermstad MDG 

8. Jan Henrik Martinsen H 1. Zara M. Berg FrP 
9. Jan Ove Rikheim H 2. Ida Marie Ryan H 
  3. Marianne Frid Nordby H 
  4. Astrid Rundqvist FrP 

 
Som leder velges Kristine Lien Skog 
Som nestleder velges Olav Fjeld Kraugerud 
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Saksfremlegg 
 

Ordførerens innstilling: 
1. Hovedutvalg for oppvekst og kultur velges på nytt med følgende 

sammensetning: 
 

Medlemmer  Varamedlemmer  

1. Gro Lundgård Ap 1. Heidi Berentsen V 
2. Jørgen Holck Johannessen Ap 2. Erling Krogh R 
3. Gisle Bjørneby Sp 3. Sølvi Buran Ap 
4. Bård Johan Hausberg  (K-59/21) MDG 4. Marit Austreng Sp 
5. Tuva Todnem Lund SV 5. Stein Barli Ap 
6. Morten Anker R 6. Ludvig Claeson SV 
7. Ingrid Thorvaldsen Sp 7. Ole Nygaard Ap 
  8. Geir Krogh KrF 
  9. Ulrika Jansson MDG 

8. Nils H. Sopp  H 1. Veronica Green Frp 
9. Gro Haug Frp 2. Kristin Kilen-Skogstad H 

  

3. Ulrik Barfelt 
4. Marianne Nordby (K-124/20 

tom 1.11.21) 

Frp 
H 

 

Som leder velges Gisle Bjørneby. 
Som nestleder velges Nils H. Sopp 

 
I skolenes samarbeidsutvalg velges Gisle Bjørneby som medlem ved 

Nordbytun ungdomsskole og som varamedlem ved Brønnerud skole. 
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2. Hovedutvalg for næring og miljø velges på nytt med følgende 
sammensetning: 

 

Medlemmer  Varamedlemmer  

1. Emilie Efe Åm Ap 1. Selma Sollihagen MDG 
2. Ida Hoem Olsen Ap 2. Bjarne Janson Sp 
3. Odd Vangen Sp 3. Helga Wærstad Norum Sp 
4. Tor Malnes Grobstok MDG 4. Per Kristian Rørstad V 
5. Kristine Lien Skog  SV 5. Anneli Dankertsen Ap 
6. Olav Fjeld Kraugerud  V 6. Kjersti Bakkebø Fjellstad SV 
7. Magnus Flåten Nickelsen R 7. Ina Skåra R 
  8. Morten Lillemo KrF 
  9. Anders Hermstad MDG 

8. Jan Henrik Martinsen H 1. Kjetil Barfelt FrP 
9. Jan Ove Rikheim H 2. Ida Marie Ryan H 
  3. Marianne Frid Nordby H 
  4. Astrid Rundqvist FrP 

 
Som leder velges Kristine Lien Skog 

Som nestleder velges Olav Fjeld Kraugerud 
 

 

 
Ås, 08.10.2021 

 
Ola Nordal  
ordfører  

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 

Kommunestyre 
 
Vedlegg: 

1. Oversikt over aktuelle utvalg før vedtak 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
E-post fra Odd Vangen 01.10.2021 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Referatsak HOK og HHM 

Odd Vangen 
Gisle Bjørneby 

Politisk sekretariat for oppdatering av styrevervregisteret, 360, SRU  
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Odd Vangen (Sp) ønsker å fratre som leder av HOK og inngå som nytt medlem i 
HNM. Gisle Bjørneby (Sp) foreslås flyttet fra HNM til HOK som nytt medlem og 

leder, samt til verv i skolenes samarbeidsutvalg. 
 

Fakta i saken: 
I e-post av 01.10.2021 ber Odd Vangen om sak til kommunestyret om bytte av 
posisjoner internt i Senterpartiet. Odd Vangen (Sp) ønsker å fratre som leder av 

HOK og inngå som nytt medlem i HNM. Gisle Bjørneby (Sp) foreslås flyttet fra 
HNM til HOK som nytt medlem og leder. 

 
Hovedutvalgene er opprettet av kommunestyret og lederne er valgt etter  

kommuneloven § 5-7. Kommunestyret kan selv når som helst omorganisere eller 
nedlegge utvalg. Det kan ikke flyttes medlemmer uten at utvalgene nedlegges og 
velges på nytt. 

 
De vanlige reglene om valg til kommunale organer gjelder, jf. kommuneloven §§ 

7-4 til 7-8.  
 
Representanter i skolenes samarbeidsutvalg velges av kommunestyret blant 

hovedutvalg for oppvekst og kulturs medlemmer.  
 

Vurdering og konklusjon: 
Ordfører kan ikke se det er noe i veien for at anmodningen etterkommes.  
 

Alternativer: 
1. Anmodningen kan avslås. 

2. Det kan velges andre medlemmer, ledere og nestledere enn det som er 
foreslått i innstillingen. 

 

Kan vedtaket påklages? 
Nei. 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 

 
  

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§5-7
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-4
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K-88/21 
Søknad om fritak fra kommunale verv - Sigrun 
Strømsøyen (H) 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  21/03136-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 95/21 10.11.2021 

2 Kommunestyret 88/21 24.11.2021 

 

 

Formannskapets innstilling 10.11.2021: 
1. Sigrun Strømsøyen (H) innvilges fritak fra sine kommunale verv i 

kommunestyre, og som representant til KS fylkesmøte. 
2. Som ny vararepresentant til KS fylkesmøte på plass nr. 3 velges:……….. 

 

Konsekvenser for kommunestyret 
Etter opprykk foretas nytt valgoppgjør for Høyres liste i kommunestyret: 

Ole Fredrik Nordby blir fast medlem på plass nr. 6. 
Jan Ove Rikheim blir fast varamedlem på plass nr. 9 
 

_____ 
 

 
 
Formannskapets behandling 10.11.2021: 

Saken ble ettersendt 28.10.2021. 
Høyre fremmer forslag til punkt 2 til kommunestyrets møte. 

 
Votering: Ordførers innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Ordførers innstilling: 

1. Sigrun Strømsøyen (H) innvilges fritak fra sine kommunale verv i 

kommunestyre, og som representant til KS fylkesmøte. 
2. Som ny vararepresentant til KS fylkesmøte på plass nr. 3 velges:……….. 

 
Konsekvenser for kommunestyret 
Etter opprykk foretas nytt valgoppgjør for Høyres liste i kommunestyret: 

Ole Fredrik Nordby blir fast medlem på plass nr. 6. 
Jan Ove Rikheim blir fast varamedlem på plass nr. 9 

 
Ås, 27.10.2021 
 

Ola Nordal 
ordfører  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Formannskapet 
 

 
 
Vedlegg: 

1. Oversikt over aktuelle utvalg 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Søknad om fritak datert 22.09.2021 – unntatt offentlighet, jf. Offentlighetsloven 
§ 13/forvaltningsloven § 13 første ledd 1). 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Sigrun Strømsøyen 
Ole Fredrik Nordby 
Jan Ove Rikheim 

Valgt representant 
Politisk sekretariat   
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Sigrun Strømsøyen (H) søker fritak fra sine kommunale verv. Nyvalg bes 
foretatt. 

 
Fakta i saken: 

Sigrun Strømsøyen (H) søker fritak fra sine kommunale verv som er: 
 Kommunestyre – medlem plass nr. 4 
 Vararepresentant til KS fylkesmøte på plass nr. 3. 

 
I fritakssøknad av 22.09.2021 redegjøres det for årsaken. 

 
Strømsøyen har hatt midlertidig fritak fra kommunestyrevervet fra 26.11.2020 – 

01.11.2021, jf. K-sak 124/20, kommunestyret 25.11.2020. I samme periode har 
hun hatt fritak fra verv som medlem i hovedutvalg for oppvekst og kultur. Dette 
utvalget velges på nytt, og Strømsøyen er ikke innstilt som medlem. 

 
Fritak 

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

for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli 
valgt.5 

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

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

situasjon.  
 
Nyvalg 

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

 
Kommunestyret 
Når et kommunestyremedlem trer endelig ut, skal første varamedlem fra samme 

liste tre inn.6 Ordfører skal sørge for at valgstyret foretar nytt valgoppgjør når en 
representantplass i kommunestyret blir ledig.7 Nytt valgoppgjør skal også foretas 

når en vararepresentantplass er blitt ledig hvis ordfører finner det nødvendig. 
Ordfører er valgstyrets leder, og ifølge reglementet punkt 8.4 er valgstyrets 
myndighet delegert til leder. 

 
Vedtaksmyndighet etter delegasjon 

Vedtaksmyndighet til å innvilge fritak og foreta nyvalg av varamedlemmer er 
delegert til formannskapet jf. kommunestyrets vedtak 03.04.2013 i K-sak 17/13. 
 

                                       
5 Kommuneloven § 7-9, annet ledd 
6 Kommuneloven § 7-10 tredje ledd 
7 Valgloven § 14-2 (1) 

https://www.ks.no/om-ks/hvem-er-vi/vedtekster-for-ks/
https://www.as.kommune.no/aas-kommunes-reglementer.559890.no.html
https://www.as.kommune.no/saksdokumenter-1-halvaar-2013.281516.no.html
http://prod360ak.kommune.local/view.aspx?id=e454eadd-58a0-4db4-9649-1ec4caeaf541&context-data=name%2cPrimary%2cDMS.Case.Details.Simplified.2%3brecno%2cPrimary%2c333708%3bmodule%2cPrimary%2cCase%3bsubtype%2cPrimary%2c2%3b
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-10
https://lovdata.no/lov/2002-06-28-57/§14-2
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Vurdering: 

Etter ordførers vurdering oppfyller fritakssøknaden kommunelovens krav. 
Grunnlaget for søknaden var ikke kjent på det tidspunktet da Sigrun Strømsøyen 
samtykket til å bli valgt. Ordfører finner det nødvendig å foreta nytt valgoppgjør 

av vararepresentant på Høyres liste i kommunestyret. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen 
 

Alternativer: 
Søknad om permisjon kan avslås. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 

Ordfører tilrår at søknad om fritak innvilges og at nyvalg foretas. Nytt 
valgoppgjør gjennomføres. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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K-89/21 
Meldeplikt for hogst 
 
Saksbehandler:  Nils Erik Pedersen Saksnr.:  21/03373-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 39/21 02.11.2021 

2 Kommunestyret 89/21 24.11.2021 

 

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

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

_____ 
 

Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 02.11.2021: 
Magnus Flåten Nickelsen (R) fremmet følgende forslag: 

Det innføres meldeplikt for hogst etter skogbrukslovens § 11 for deler av 

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

 
Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet følgende forslag: 

Saken sendes tilbake til kommunedirektøren, før de kommer tilbake med 

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

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

utenfor MiS områdene. 
 

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

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

 MDGs forslag ble nedstemt 6-3 (1MDG, 1SV, 1R) 
 Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt 5-4 (1MDG, 1SV, 1V, 1R) 
 

Mindretallsanke, jf. Ås kommunes reglementer punkt 10.2.2.3:  
Vedtaket ble mindretallsanket i møtet av Tor Malnes Grobstok (MDG) og Magnus 

Flåten Nickelsen (R).  
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Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Det innføres ikke meldeplikt for hogst etter skogbrukslovens § 11 for deler av 

eiendommene 104/1, 105/1 og 107/1 i Ås kommune. 
 

Ås, 25.10.2021 
 
Tom-Arne Tørfoss Nils Erik Pedersen 

Kommunedirektør Kommunalsjef 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Hovedutvalg for næring og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for næring og miljø 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Follo landbrukskontor 
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Saksutredning: 
 

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

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

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

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

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

nøkkelbiotoper og andre viktige livsmiljøer. 
 
 

 
Fakta i saken: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

betyr at disse ikke skal hogges ved hogst i området.  
 

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

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

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

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

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

skogen. 
 
I skogbruksloven § 8 står det følgende:  

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

 
I skogbruksloven § 11 står det bl.a.: 

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

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

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

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

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

sterke i enkelte område, og i andre område svakere.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ansvar som kommunens skogoppsyn er at det i liten grad er erfart problemer 
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knyttet til hogst i kommunen og svært sjelden brudd på forskriften om 
bærekraftig skogbruk eller sertifiseringskravene. Ut fra dette er det ikke grunn til 

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

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

 
Økonomiske konsekvenser: 
Normalt ingen økonomiske konsekvenser 

 
Miljømessige konsekvenser: 

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

skogstandard. 
  
 

Alternativ innstilling: 
 

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

vedtak om meldeplikt for hogst i foreslått framtidig næringsområde 5N 

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

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

mangfold da området har betydelige miljøverdier.  

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

området og dette kan best sikres ved å innføre meldeplikt.  

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

uttalelse.  

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

behandling. 

 

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

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

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

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-90/21 
Orientering om rehabilitering og innhold i det nye 
ungdomshuset i Langbakken 37 
 
Saksbehandler:  Monica Berge-Tukh Saksnr.:  20/02289-9 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 11/21 17.08.2021 

10 Kommunestyret 90/21 24.11.2021 

2 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 6/21 17.08.2021 

3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 23/21 18.08.2021 

4 Hovedutvalg for helse og sosial 9/21 18.08.2021 

5 Formannskapet 64/21 25.08.2021 

6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 27/21 29.09.2021 

7 Formannskapet 78/21 13.10.2021 

8 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 35/21 03.11.2021 

9 Formannskapet 98/21 10.11.2021 

 

 
Formannskapets innstilling 10.11.2021: 
1. Saken tas til orientering.  

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

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

_____ 
 

 
BEHANDLINGER: 

 

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

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

_____ 
 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 03.11.2021: 
Saken ble satt på sakskartet 1. november 2021 og ble ettersendt som 

tilleggssak. 
 

Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 03.11.2021: 

1. Saken tas til orientering.  
2. Midlene som er bevilget for å styrke arbeidet mot hatkriminalitet og rasisme 

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

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

_____ 
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Formannskapets behandling 13.10.2021: 

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

Saken utsettes i påvente av innstilling fra hovedutvalg for oppvekst og kultur. 
_____ 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 29.09.2021: 
Nils H. Sopp (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 

Votering: Utsettelsesforslaget fra H ble enstemmig vedtatt. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs utsettelsesvedtak 29.09.2021: 
Saken utsettes i påvente av svar på spørsmålene fra ungdomsrådet:  
1.Hvordan planlegger kommunen å inkludere ungdom i enda større grad i   

  arbeidet mot hatkriminalitet og rasisme? 
2.Hvor stor del av midlene er allerede brukt for 2021? 

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

_____ 

 
 

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 18.08.2021: 
Anne Odenmarck (Ap) fremmet følgende forslag til endring av punkt 2:  
Midlene, kr. 500 000,- som er bevilget. 

 
Votering: 

Kommunedirektørens innstilling med Aps tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 18.08.2021: 

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

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

- Organisere konserter, kino og friluftsaktiviteter i nærmiljøet. 
_____ 

 
  
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 18.08.2021: 

Kommunedirektøren orienterte om ungdomsrådets kommentarer til saken. 
 

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

Votering: Sps utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs utsettelsesvedtak 18.08.2021: 
Saken utsettes til hovedutvalgsmøte 29.09.2021.  

_____ 
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_____ 
 

 
Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling 17.08.2021: 
Virksomhetsleder barn, unge og familier Monica Berge-Tukh orienterte om saken. 

 
Rolf Berntsen fremmet følgende forslag: 

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

 
Votering: 

Leders forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Råd for personer med funksjonsnedsettelses uttalelse/vedtak 
17.08.2021: 
Rådet gir sin tilslutning til at det opprettes et ungdomshus i Langbakken 37. Det 

forutsettes at denne bygningen gjøres godt tilgjengelig for funksjonshemmede, 
dvs. universelt utformet. 

_____ 
  
 

Ungdomsrådets behandling 17.08.2021: 
Ungdomsrådet kom frem til følgende uttalelse: 

 
Rådet forstår ikke om dette er en orienteringssak eller om det er noe annet. 
Rådet vil innledningsvis også påpeke at det er trist at et viktig tilbud som 

ungdomshusene i Ås, og andre tilbud til barn og unge, er de som blir kuttet først 
under budsjettreguleringer. Heldigvis er pengene tilbakeført, noe rådet og resten 

av de unge i Ås gleder seg stort over. 
 
Slik rådet tolker kommunestyrets vedtak fra 10.12.2020 så var intensjonen å 

tilbakeføre kuttet på 400.000 kroner slik at tilbudet kunne fortsette like bra som 
før. Samt at det ble bevilget 100.000 kroner ekstra til arbeid mot hatkriminalitet 

og rasisme. Rådet vil sterkt påpeke at brukerne av ungdomshusene ikke er dere 
som sitter i kommunestyret, det er ungdommen selv. Gjennom de siste årene 
har bruken gått opp, og rådet vil derfor at tilbudet skal fortsette som før, men 

hvor ungdomshusene selv får frihet til å disponere midlene slik ungdommen selv 
mener det er best. Rådet ønsker minst mulig detaljstyring fra kommunestyret på 

bruken, men oppfordrer til å styrke tilbudet økonomisk. 
 
Rådet ønsker også å rette noen spørsmål til kommunestyret ved ordføreren, 

samt HOK: 
 

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

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

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

Votering: 
Ungdomsrådets uttalelse ble enstemmig vedtatt. 

 



Ås kommune 

Kommunestyret 24.11.2021  Side 119 av 130 

 

Ungdomsrådets vedtak 17.08.2021: 
Rådet forstår ikke om dette er en orienteringssak eller om det er noe annet. 

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

av de unge i Ås gleder seg stort over. 
 

Slik rådet tolker kommunestyrets vedtak fra 10.12.2020 så var intensjonen å 
tilbakeføre kuttet på 400.000 kroner slik at tilbudet kunne fortsette like bra som 
før. Samt at det ble bevilget 100.000 kroner ekstra til arbeid mot hatkriminalitet 

og rasisme. Rådet vil sterkt påpeke at brukerne av ungdomshusene ikke er dere 
som sitter i kommunestyret, det er ungdommen selv. Gjennom de siste årene 

har bruken gått opp, og rådet vil derfor at tilbudet skal fortsette som før, men 
hvor ungdomshusene selv får frihet til å disponere midlene slik ungdommen selv 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Ås, 04.08.2021 
 
 

 
Trine Christensen Tove Kreppen Jørgensen 

kommunedirektør kommunalsjef 
  

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet  

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

Formannskapet 
Kommunestyret 

 
Vedlegg:  
 Detaljert innholdsbeskrivelse av ungdomshusene 

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

Sammendrag: 
Ungdomshuset Midtgard er vedtatt flyttet til den gamle tannlegeklinikken i 
Langbakken 37. Barn og unge har medvirket i prosessen for å utvikle et nytt 

ungdomshus. I K-sak 63/19 om «Fremtidig plassering av ungdomshuset 
Midtgard» vedtok kommunestyret en bevilgning på kr 3 millioner kr for å utbedre 

tannklinikken til et egnet ungdomshus.  
 
I K-sak 35/20 budsjettreguleringer 1.tertial 2020 vedtok kommunestyret at det 

skal fremmes en egen sak om videre drift av ungdomshusene, sett opp mot 
kommunens økonomiske situasjon og innsparingsbehov ved å gå i dialog og 

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

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

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

mestring. 
 
Midlene som er bevilget fra kommunestyret for å styrke arbeidet mot 

hatkriminalitet og rasisme disponeres i henhold til følgende plan: 
- Ha åpne ungdomshus hele året, også i skolens ferier. 

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

 

Fakta i saken: 
I forbindelse med byggingen av nye Åsgård skole ble det vedtatt at bygget som 

huser ungdomshuset Midtgard skal rives. Ny plassering av ungdomshuset blir 
Langbakken 37. I januar 2020 ble det opprettet en prosjektgruppe bestående av 
representanter fra ungdomsrådet, elevrådet ved Åsgård og Rustad, elevrådet ved 

Ås ungdomsskole, SLT-Koordinator, representanter fra eiendomsavdelingen og 
ansatte ved ungdomshuset, med formål om å sikre medvirkning fra barn og unge 

i utformingen av nytt ungdomshus.   
 
Det ble gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse på 7.trinn på Rustad og 

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

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

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

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

17.06.20 at det skal fremmes en egen sak om videre drift av ungdomshusene, 
ved å kartlegge muligheter for samarbeid med frivillige lag og foreninger. 

Foreløpig har dialogen med de frivillige ikke gitt resultater i forpliktende 
samarbeid. 
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I juni 2020 ble det avholdt et bredt tverrfaglig samarbeidsmøte i kommunen 
sammen med Røde Kors. Målet var å kartlegge hvordan ungdom har det i dag og 

hvordan kommunen best kan imøtekomme behovene videre, jf. K-sak 35/20. I 
møtet fremkom det at de aller fleste ungdommene hadde det bra, det var mange 
arrangement og aktiviteter å delta på. Det var en økende uro for at ungdom 

trakk ut av Ås og mot Ski og Oslo, fordi det skjedde for lite i Ås tilpasset 
ungdommenes behov. Det ble trukket frem at det var ulikheter mellom nord og 

sør i Ås, med økende bekymring for hjemmeforholdene til flere barn og unge i 
nord. Møtedeltagerne foreslo at innholdet i ungdomstilbudene burde ha fokus på 
et bredt tilbud, tilbud som varer over tid, samt at det ble etterspurt en tettere 

samhandling mellom ungdomshusene og kommunes øvrige skole og 
tjenestetilbud.  

 
I K-sak 125/20 besluttet kommunestyret den 10.12.20 å styrke kommunes 

arbeid mot hatkriminalitet og rasisme med kr 500 000 pr år i en periode på 4 år. 
Våren 2021 ble det gjennomført planmøter med bred deltagelse innen barn, unge 
og familie feltet. I tillegg er det innhentet informasjon fra virksomhet grunnskole. 

Det vises til orientering fremlagt på kommunestyremøtet i 16.06.2021. 
 

Siden mars 2020 har aktiviteter rettet mot barn og unge vært sterkt redusert 
som en følge av covid-19 pandemien. Ungdomshusene har under pandemien 
dreid driften fra å møte ungdom på klubben til å møte dem på sosiale plattformer 

som Instagram og Discord. Ungdomshusene har også testet ut konseptet 
«Ungdomshus til fots» i de periodene hvor klubben har vært stengt på grunn av 

pandemien. Ansatte har vært ute i nærmiljøet, vært tilgjengelig for ungdom og 
har oppsøkt steder ungdom er. Både tilbudet på sosiale plattformer og 
Ungdomshus til fots har fått gode tilbakemeldinger fra de ungdommene som har 

benyttet seg av tilbudet.  
 

På bakgrunn av disse erfaringen ble det besluttet å opprette Trivselskontakter 
sommeren 2021. Målet med trivselskontaktene var at de skulle være der 
ungdom ferdes i sommerferien, på Breivoll, Vinterbrosenteret og Ås sentrum, 

med mål om å fremme inkludering gjennom aktivitet og tilstedeværelse for 
ungdom. Sosiale plattformer som Instagram ble brukt aktivt i dialogen med 

ungdommene. Erfaringene viser at mange barn og ungdommer oppsøkte 
trivselskontaktene, mange ønsket å være med på de aktivitetene som 
trivselskontaktene igangsatte og mange tok kontakt via sosiale plattformer og 

ønsket kontakt.  
 

Ungdomshusene er en av flere tiltak som retter seg mot ungdommene i 
kommunen sammen med skolehelsesykepleier, Helsestasjonen for ungdom og 
studenter, Barne- og ungdomsteamet og ungdom med særlige behov. I tillegg til 

tilbudene fra lag og foreninger. 
 

Viktigheten av tidlig å fange opp barn og unge som strever, samt sette inn tidlig 
og tverrfaglig hjelp, blir understreket med Barnevernsreformen som trer i kraft 
01.01.2022. 

 
 

Vurdering: 
Ungdommene i Ås har kommet med klare ønsker om at tilbudene som gis på 

ettermiddag/kveld må være mer synlig og kjent, de må ses i sammenheng med 
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skolearenaen med tilhørende skolehelsetilbud, det må være tilgjengelige voksne 
og de trenger et fysisk sted og møtes.  

Hovedaktiviteten ved ungdomshusene forgår rett etter skoletid og frem til andre 
aktiviteter tar over. I tillegg vil det være langåpent fredag.  
 

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

etter skoletid. 
 
Kommunedirektøren ser det som hensiktsmessig at virksomheten har 

hovedansvaret sammen med virksomhetens øvrige ressurser på en slik måte at 
ungdomshusene både er generelt forebyggende og kan iverksette innsats ved 

bekymring for enkeltungdom eller miljøer. Dette vurderes som viktig når man nå 
erfarer at det er økende bekymring for ensomhet, psykisk uhelse og rus blant 

ungdom.  
Innhold i ungdomshusene: 

 En arena som er gratis og hvor det er aktiviteter på ungdommenes 

premisser alle ukedager etter skoletid, og langåpent på fredager. 
 Tilgjengelige voksne 

 En arena som samarbeider tett med skole og skolehelsetilbud 
 En arena som samarbeider tett med lag og foreninger 
 En arena som er åpen også i skolens ferier 

 Voksne som kan være til stede ute i nærmiljøet ved behov  
 

Å utvikle en god samhandlingsmodell for hele oppvekstfeltet for å raskt 
identifisere behov og sette inn tidlig innsats står sentralt. Dette arbeidet ble 
påstartet høsten 2020 med bistand fra BTI-koordinatoren.  

 
Økonomiske konsekvenser: 

Kommunestyret har bevilget kr 500 000 kr i en periode på 4 år. Dette for å 
styrke arbeidet mot hatkriminalitet og rasisme. Ungdomshusene er en arena som 
skal fremme tilhørighet, inkludering og sosial læring og vil dermed være en viktig 

arena i dette arbeidet.  
 

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

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

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

Det vurderes som hensiktsmessig for å forebygge hatkriminalitet og 
diskriminering, at majoriteten av midlene som er bevilget går til å skape en 

arena for ungdom hvor de kan bygge tilhørighet, oppleve mestring og ha tilgang 
på trygge voksne. Dette vurderes som et viktig forebyggede tiltak 
 

Kan vedtaket påklages? 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
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K-91/21 
Utredning av innføring av Aktivitetskort i Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Monica Berge-Tukh Saksnr.:  21/03366-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 2/21 02.11.2021 

2 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 9/21 02.11.2021 

3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 32/21 03.11.2021 

4 Hovedutvalg for helse og sosial 15/21 03.11.2021 

5 Kommunestyret 91/21 24.11.2021 

 

 

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 03.11.2021: 
Saken utsettes til statsbudsjettet er vedtatt og vurderes i budsjettbehandlingen 
for 2022. 

_____ 
 

 

BEHANDLINGER: 
 

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 03.11.2021: 
Rubina Mushtaq (H) fremmet følgende forslag:  
Saken utsettes til statsbudsjettet er vedtatt. 

 
Anne Odenmarck (Ap) fremmet følgende forslag:  

Saken vurderes i budsjettbehandlingen for 2022. 
 
H og Ap fremmet følgende fellesforslag: 

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

 
Ulrika Jansson (MDG):  

Kommunedirektører bes om en vurdering av om aktivitetskort kan innføres for 
barn i lavinntektsfamilier gjennom å kjøpe aktivitetskort som en tjeneste og ikke 
drifte det selv. Vurderingen skal inneholde kostnadsoversikt og oversikt over 

aktuelle tilbud til barna. 
 

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

_____ 
  

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

Saken utsettes til statsbudsjettet er vedtatt. 
 

Votering: Hs alternative forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 03.11.2021: 

Saken utsettes til statsbudsjettet er vedtatt. 
_____ 
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Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling 02.11.2021: 
Følgende fellesforslag ble fremmet: 

Rådet vurderer at aktivitetskort ikke nødvendigvis er løsningen for å sikre at barn 
og unge får delta i aktiviteter, men at midler som kommunen får gjennom gaver 
og tilskudd fra lag og foreninger mv disponeres på en måte som kommer til gode 

for barn med funksjonsnedsettelser. 
 

Votering: 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

 
Råd for personer med funksjonsnedsettelses uttalelse 02.11.2021: 

Rådet vurderer at aktivitetskort ikke nødvendigvis er løsningen for å sikre at barn 
og unge får delta i aktiviteter, men at midler som kommunen får gjennom gaver 

og tilskudd fra lag og foreninger mv disponeres på en måte som kommer til gode 
for barn med funksjonsnedsettelser. 
 

_____ 
  

 
Ungdomsrådets behandling 02.11.2021: 
Ungdomsrådet mener aktivitetskort er et godt tiltak, men forstår samtidig at 

kommunen er i en krevende økonomisk situasjon. De støtter derfor rådmannens 
innstilling.  

 
De vil allikevel understreke at dette må sees i sammenheng med det øvrige 
tilbudet i kommunen og det kommende forslaget til handlingsprogram. Mange av 

tilbudene som blir nevnt i saken gjennomføres av ungdomshusene i Ås. Det er 
derfor av avgjørende betydning at ressursene til ungdomshusene ikke blir 

redusert. 
 
 

Votering: 
Ungdomsrådets uttalelse ble enstemmig vedtatt. 

 
Ungdomsrådets vedtak 02.11.2021: 
Ungdomsrådet mener aktivitetskort er et godt tiltak, men forstår samtidig at 

kommunen er i en krevende økonomisk situasjon. De støtter derfor rådmannens 
innstilling.  

 
De vil allikevel understreke at dette må sees i sammenheng med det øvrige 
tilbudet i kommunen og det kommende forslaget til handlingsprogram. Mange av 

tilbudene som blir nevnt i saken gjennomføres av ungdomshusene i Ås. Det er 
derfor av avgjørende betydning at ressursene til ungdomshusene ikke blir 

redusert. 
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

På bakgrunn av kommunes krevende økonomiske situasjon anbefales det ikke at 
man igangsetter en ordning med Aktivitetskort. 

 
 
 

Ås, 25.10.2021 
 

 
Tom-Arne Tørfoss Per Korsvik 
Kommunedirektør Kommunalsjef 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 
 

Ungdomsrådet 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelser 

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

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

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

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

fritidskort. 
 

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

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

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

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

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

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

man igangsetter aktivitetskort som deltagerkommunene i Bufdirs prosjekt.  
 

 
Fakta i saken: 
Bakgrunn for forsøket med Fritidskort stammer fra Fritidserklæringen, som ble 

signert av regjeringen, KS og en rekke frivillige organisasjoner i 2016. 
Fritidserklæringen har som mål at alle barn og unge, uavhengig av foreldrenes 

sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én 
organisert fritidsaktivitet sammen med andre barn. Barn og ungdom skal 
dessuten involveres og ha innflytelse over sin lek og fritidsaktivitetene de skal 

delta i. Erklæringen bygger på FNs konvensjon om barns rettigheter, spesielt 
artikkel 31 om alle barns rett til å delta i lek og fritidsaktiviteter. 

 
Deltakelsen i fritidsaktiviteter er en viktig kilde til fellesskap, tilhørighet, mestring 
og læring. 

Forskning viser en tydelig sammenheng mellom lav deltakelse og lav 
sosioøkonomisk status i familien (Bakken 2019b, Bakken mfl. 2014). 

Sosioøkonomiske forskjeller i deltakelse kan ha flere forklaringer, familieøkonomi 
ser ut til å være én viktig grunn (Hyggen mfl. 2019). Det har de senere årene 
vært en økning i antall barn som vokser opp i vedvarende lavinntekt (Epland & 

Normann, 2020), dette gjelder også for Ås kommune.   
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Nasjonale erfaringer ved å tilby fritidskort 
På oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har Institutt for 

samfunnsforskning i 2021 levert en delrapport om de erfaringer som gjort med 
innføring av fritidskort i 12 kommuner: 
https://www.bufdir.no/globalassets/global/nbbf/inkludering/folgeforskning_og_e

valuering_av_forsok_med_fritidskortordninger_erfaringer_fra_forsokskommunen
es_innforing_av_fritidskortet.pdf 

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

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

dekke barn og unges aktiviteter og til utvikling av egnede system og ressursbruk 
knyttet til dette. Kommunene som deltok i uttestingen har fått et tilskudd på kr 

800 – 1000 kr pr barn, samt 50 000 kr til administrasjon.  
 
Rapporten peker på fire punkter som fanger inn noen av suksessfaktorene og 

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

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

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

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

ansvar for kultur og idrett.  
 

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

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

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

kommunisere med, uansett om dette er kommunale systemer eller andre 

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

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

 

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

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

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

søknader, administrere en ny elektronisk plattform mm.  
 

 

https://www.bufdir.no/globalassets/global/nbbf/inkludering/folgeforskning_og_evaluering_av_forsok_med_fritidskortordninger_erfaringer_fra_forsokskommunenes_innforing_av_fritidskortet.pdf
https://www.bufdir.no/globalassets/global/nbbf/inkludering/folgeforskning_og_evaluering_av_forsok_med_fritidskortordninger_erfaringer_fra_forsokskommunenes_innforing_av_fritidskortet.pdf
https://www.bufdir.no/globalassets/global/nbbf/inkludering/folgeforskning_og_evaluering_av_forsok_med_fritidskortordninger_erfaringer_fra_forsokskommunenes_innforing_av_fritidskortet.pdf
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Evalueringen viser følgende utfordringer der kommunen selv administrer 
systemer:  

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

 den vanskelige avveiningen mellom treffsikkerhet og kontroll på den ene 

siden og brukervennlighet på den andre 
 at kommunen blir en tredjepart i samspillet mellom lag og bruker snarere 

enn bare en formidler av penger, noe som innebærer at en del foreldre 
ikke tar seg bryet med å be om pengene de skal ha, og kortet derfor i 
mindre grad blir brukt. 

 
Vurdering: 

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

saken om aktivitetskort er denne bekymringen knyttet til forskning som viser at 
barn fra familier med lav inntekt i mindre grad deltar i fritidsaktiviteter.  
Evalueringer av Bufdir sin uttesting av Fritidskortet i 12 kommuner i Norge viser 

at et slikt tilbud kan føre til at flere barn og unge kommer seg i aktivitet. Ås 
kommune sin erfaring er at utfordringene rundt manglende deltagelse også kan 

handle om forelderens/foreldrenes manglende kapasitet til å klare å følge barn 
til/fra aktiviteter mm. Barns manglende deltagelse i fritidsaktiviteter er altså mer 
sammensatt enn kun økonomi. 

 
Det er mange måter å organisere fritidskort på. Om man velger en digital løsning 

eller om kommunen selv lager og administrer et system, så vil dette ha en 
betydelig kostnadsside. Det vises her til at elektroniske løsninger har en 
startlisens fra kr. 149 000. I tillegg kommer kostnadene knyttet til å finansiere 

aktivitetene, etablere og vedlikeholde kontakt med interesserte lag og 
organisasjoner, og saksbehandling av eventuelle søknader. 

 
Hvor vidt man skal tilby universelle løsninger til alle barn og unge eller mer 
målrettede tiltak bør drøftes. En fordel med mer målrettede tiltak mot 

lavinntektsfamilier er at det vil kreve mindre ressurser, for eksempel ved å ta 
utgangspunkt i de familiene NAV er i kontrakt med. På den andre side kan dette 

føre til at man ikke får gitt et tilbud til familier som er tilstrekkelig økonomisk 
selvhjulpen til ikke å ha behov for tjenester fra NAV, men som fortsatt er sterkt 
marginalisert. Et annet moment med mer målrettede tiltak er at risikoen for 

stigmatisering er større og det kan være mer krevende å ivareta personvernet. 
Ved å søke på nasjonale tilskuddsordninger har Ås kommune over flere år nå 

kunnet tilby alle barn og unge rimelige aktiviteter i ferier, gratis kino og 
subsidierte turer, dette er universelle tilbud som tilbys alle og hvor det allerede 
er et samarbeid internt i kommunen og med lag og foreninger om å fullfinansiere 

plasser til barn som kommer fra familier som strever økonomisk.  
 

En variant er at kommunen betaler støtte direkte til lag og foreninger, uten at 
barna/familiene er involvert. Denne måten medfører en risiko for at kommunen 
kun vil nå de barn og unge som allerede er i gang med en fritidsaktivitet. Videre 

kan familiene selv få tildelt penger etter søknad. En annen løsning er at 
kommunen i samarbeid med frivillige lag og næringsliv legge ut informasjon om 

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

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

som er tilgjengelig for alle barn og unge i Ås. 
 

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

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

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

dette omhandle nærmere 4000 barn. 
 
Dersom Ås kommune skal iverksette en aktivitetskortordning med det 

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

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

 

Totalt kr. 16 500 000 
 

Det er mange varianter av aktivitetskort som kan vurderes. For eksempel kan 
man velge å fokusere på de barna i lavinntektsfamilier som bor i kommunen, 
som tilsvarer ca 200 barn og unge. Man kan også vurdere å gi et tilskudd 

tilsvarene det tilskuddet som de kommunene som deltok i prosjektet har mottatt. 
Risikoen ved å snevre inn gruppa og sum er godt dokumentert tidligere i saken.  

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

 IKT-løsning: kr. 200 000 pr år i lisenser/teknisk utvikling og vedlikehold 
 Årsverk: kr. 300 000 (drifte, samarbeide med lag og næringsliv, søknader) 

 Tilskudd til aktiviteter: kr 800 x 250 barn = 200 000 
Totalt kr 700 000 
 

Miljømessige konsekvenser: 
Ikke relevant 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Ås kommune er i en krevende økonomisk situasjon, hvor det er lite handlingsrom 

til å øke omfanget på de tilbud kommunen har. En ordning om aktivitetskort er 
for kostnadskrevende til at det bør gjennomføres gitt nåværende økonomiske 

situasjon.  
 
Kan vedtaket påklages? 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

 
 

 


	MØTEINNKALLING
	Kommunestyret
	1. Kontrollutvalget velges på nytt med følgende sammensetning:


