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Saker til behandling  

K-87/22 
Utredning av innføring av Aktivitetskort i Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Monica Berge-Tukh Saksnr.:  21/03366-8 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 19/22 27.09.2022 

2 Hovedutvalg for helse og sosial 22/22 28.09.2022 

2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 24/22 28.09.2022 

3 Kommunestyret 87/22 26.10.2022 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 28.09.2022: 
1.  Ås kommune innfører ikke aktivitetskort fra ekstern aktør i 2023. 
2. I arbeidet med tidlig innsats og gjennom samhandlingsmodellen BTI, skal 

kommunen også vurdere behov tiltak som bidrar til at utsatte barn og unge 
deltar i fritidsaktiviteter. Det settes av 100 000 kr. fra tilskuddsmidler som 

BUFDIR har bevilget kommunen for 2023 og 2024 til Fritidskassen. 
3. Ordningen evalueres innen 30.11.2024. 
 

_____ 
 

UTVALGENES BEHANLDINGER 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 28.09.2022: 

Nils Sopp (H) fremmet følgende alternative forslag: 
Ås kommune er innvilget tilskuddsmidler fra BUFDIR for 2023/2024 

1. Ås kommune innfører opplevelseskortet ved kjøp fra en ekstern       
    leverandør og tiltaket innføres fra 01.01.23 

2. Ordningen evalueres innen 30.11.2024 
3. Tiltaket innarbeides i handlingsprogram 2023/2024 

 

Ulrika Jansson (MDG) og Tuva Todnem Lund fremmet alternativt forslag:  
1. Ås kommune innfører ikke aktivitetskort fra ekstern aktør i 2023. 

2. I arbeidet med tidlig innsats og gjennom samhandlingsmodellen BTI,  
skal det settes inn tiltak som bidrar til at utsatte barn og unge deltar i 
fritidsaktiviteter. Det settes av 150 000 kr. fra tilskuddsmidler som 

BUFDIR har bevilget kommunen for 2023 og 2024 til Fritidskassen. 
 

Ulrika Jansson (MDG) og Tuva Todnem Lund (SV) fremmet følgende 
tilleggsforslag:  

Ordningen evalueres innen 30.11.2024 

 
Votering: 

 Hs forslag ble nedstemt 7-2 (1H, 1FrP) 
 MDG og SVs fellesforslag pkt: 

o 1. ble tiltrådt 7-2 (2Ap) ved alternativ votering mot      

    kommunedirektørens innstilling. 
o 2. ble nedstemt 6-3 (1MDG, 1SV, 1R) ved alternativ votering mot     

   kommunedirektørens innstilling.  
o 3 ble enstemmig tiltrådt.  
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Hovedutvalg for helse og sosials behandling 28.09.2022: 
Rubina Mushtaq Rikheim (H) fremmet følgende forslag: 

Ås kommune er innvilget tilskuddsmidler fra BUFDIR for 2023/2024 
1. Ås kommune innfører opplevelseskortet ved kjøp fra en ekstern 
leverandør og tiltaket innføres fra 01.01.23 

2. Ordningen evalueres innen 30.11.2024 
3. Tiltaket innarbeides i handlingsprogram 2023/2024 

 
Marcus Svensson Oterholm (SV) fremmet følgende forslag: 

I kommunedirektørens innstilling punkt 2. legges det til «I arbeidet med 

tidlig innsats og gjennom samhandlingsmodellen BTI, skal kommunen 
også vurdere behov OG GJENOMFØRE tiltak som bidrar til at utsatte barn 

og unge deltar i fritidsaktiviteter.» 
 

Votering: 
- Kommunedirektørens forslag ble tiltrådt 6-2 (H) ved alternativ votering til 

Høyres forslag. 

- SV´s tilleggsforslag til kommunedirektørens pkt. 2 ble tiltrådt 6-2 (H). 
 

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 28.09.2022: 
1. Aktivitetskort innføres ikke i Ås kommune.  

 

2. I arbeidet med tidlig innsats og gjennom samhandlingsmodellen BTI, skal 

kommunen også vurdere behov og gjennomføre tiltak som bidrar til at utsatte 
barn og unge deltar i fritidsaktiviteter. Det settes av 100 000 kr. fra 
tilskuddsmidler som BUFDIR har bevilget kommunen for 2023 og 2024 til 

Fritidskassen. 
 

_____ 
  
 

Ungdomsrådets behandling 27.09.2022: 
Ås Ungdomsråd mener at det er viktig at alle ungdom i kommunen blir inkludert i 

fritidstilbudet, og aktivitetskort er et godt tiltak til dette. Vi ser også at de 
økonomiske kostnadene er såpass høye, og en innføring av aktivitetskort ville 

gått utover andre viktige tilbud til barn og unge. 
 
Vi skulle gjerne ønske at nabokommunene hadde vært med på et samarbeid, da 

dette både ville ført til et bedre tilbud og lavere kostnader. Når dette ikke er 
mulig støtter vi kommunedirektørens innstilling, og vil samtidig oppfordre 

kommunen til å kontakte Bizzy ang. et samarbeid. 
 
Rådet ser også det gode arbeidet som gjøres fra bla. BTI og andre området, og 

ber om at dette både fortsetter og styrkes for å fange opp barn og unge som 
ikke er inkludert i fritidstilbudet i kommunen. 

 
Ideen om aktivitetskort er god, og rådet håper at dette kan tas opp igjen når 
kommunen har bedre økonomi. I tillegg vil rådet belyse problemstillinger knyttet 

til transport til/fra fritidsaktiviteter. 
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Avslutningsvis spør rådet om de avsatte midlene er nok til å omfatte hele 
målgruppen? Og hvordan skal kommunen nå ut med informasjonen om 

Fritidskassen til aktuelle ressurspersoner? 
 
 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 
Ungdomsrådets uttalelse 27.09.2022: 

Aktivitetskort innføres ikke i Ås kommune.  
 

I arbeidet med tidlig innsats og gjennom samhandlingsmodellen BTI, skal 
kommunen også vurdere behov tiltak som bidrar til at utsatte barn og unge 

deltar i fritidsaktiviteter. Det settes av 100 000 kr. fra tilskuddsmidler som 
BUFDIR har bevilget kommunen for 2023 og 2024 til Fritidskassen. 

 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Aktivitetskort innføres ikke i Ås kommune.  
 

2. I arbeidet med tidlig innsats og gjennom samhandlingsmodellen BTI, skal 

kommunen også vurdere behov tiltak som bidrar til at utsatte barn og unge 
deltar i fritidsaktiviteter. Det settes av 100 000 kr. fra tilskuddsmidler som 
BUFDIR har bevilget kommunen for 2023 og 2024 til Fritidskassen. 

 
 

 
Ås, 12.09.2022 
 

 
 

Tom-Arne Tørfoss Per Korsvik 
Kommunedirektør Kommunalsjef 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Ungdomsrådet 
Hovedutvalg for Oppvekst og Kultur 

Hovedutvalg for Helse og sosial 
Kommunestyret 

 
 
 

 
  



Ås kommune 

Kommunestyret 26.10.2022  Side 7 av 86 

 

Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
I K.sak 125/30 punkt 16 i verbalvedtakene ble rådmannen bedt 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. Det ble bedt om 

at Aktivitetskortet ble 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.  

 
Saken ble behandlet i kommunestyrets den 14.12.2021, med følgende vedtak: 

1. Saken sendes tilbake for utredning av et aktivitetskort for barn og unge i 
lavinntektsfamilier, der kommunedirektøren søker gunstigere løsninger enn først 

forespeilet, og med sikte på samarbeid med våre nabokommuner om felles lokale 
tilbud.  
2. Saken legges så frem for behandling i hovedutvalg for oppvekst og kultur og 

hovedutvalg for helse og sosial for behandling og innstilling til kommunestyret.  
3. Det inngås i forkant av utsendelse til HOK og HHS dialog og samarbeid med 

lokale frivillige lag og foreninger for å sikre en god lokal modell. 
 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i flere år testet ut 

ordningen om fritidskort i flere norske kommuner. Den statlige ordningen ble 
avviklet i 2022. I stedet økte Bufdir antall områder kommunen kunne søke om 

tilskudd til barn og unge. Områdene var utvidet i henhold til de erfaringer som 
fremkom i evalueringen av prosjektet om fritidskort.  
 

Ås kommune har søkt om midler basert på den politiske bestillingen om at barn 
og unge i Ås skal ha en meningsfull fritid for årene 2022 - 2024. Det ble blant 

annet søkt om midler til aktivitetskort, koordinator og tilskudd til ferie- og 
fritidsaktiviteter. Ås kommune ble tilgodesett med kr. 361 000 for 2022, kr.168 
000 for 2023 og kr. 447 000 for 2024. I tidligere år har Ås kommune også søkt 

og fått tilslag på denne tilskuddsordningen. Man har da hatt fokus på å gi 
ferietilbud til barn og unge, gratis kino og sterkt subsidierte aktivitetsturer i regi 

av Ungdomshusene og kulturaktiviteter.  
 
Kommunen har vært i dialog med nabokommunene. Frogn kommune har 

etablert Aktivitetskort. Ingen av kommunene ønsker på nåværende tidspunkt å 
inngå et samarbeid på tvers av kommunene om aktivtetskort. Dette ble 

begrunnet med at opplevelsene for barn og unge bør skje i deres omgivelser og 
bygge på målet om et inkluderende lokalmiljø.  
 

Erfaringen fra Ås kommune og fra nasjonale evalueringer er at manglende 
deltagelse i fritidsaktiviteter kan skyldes ulike faktorer, som for eksempel 

økonomi, at foreldrene ikke har kapasitet til å følge opp barnet på fritiden og 
barnets psykiske eller fysiske helse. Ås kommune har siden 2020 fokusert på å 
styrke ansattes kompetanse på å tidlige oppdage sårbare barn og unge og bidra 

til å gjøre noe med det sammen med resten av «laget rundt barnet». I tillegg til 
interne ressurser i kommunen, er etablerte samarbeidsarenaer gjennom Ås 

kulturforum og Ås idrettsråd viktige arenaer for dette arbeidet.  
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På bakgrunn av kommunes krevende økonomiske situasjon anbefales det ikke at 
man igangsetter aktivitetskort for barn i lavinntektsfamilier.  

  
Gjennom arbeidet med BTI- modellen (bedre tverrfaglig innsats) har Ås 
kommunen etablert en praksis og handlingsmodell som bidrar til å identifisere 

sårbare barn og unge tidlig. Kommunedirektøren anbefaler at man i dette 
arbeidet, i tillegg til å støtte barn- og unges situasjon i skole og barnehager, 

også ser på barnets fritid. På denne måten kan man i større grad målrette støtte 
til de som trenger det mest. Kommunedirektøren foreslår å opprette en 
Fritidskasse som finansieres av tilskuddsmidler fra BUFDIR for å subsidiere 

utgifter til kontigenter, lisenser, utstyr m.m til familier og barn og unge som har 
behov for slik støtte. 

 
 

Fakta i saken: 
For å svare ut denne saken har man gjort følgende forarbeid: 

 Gjennomgått følgeevalueringene av Bufdirs prosjekt om Fritidskort 

 Søkt om tilskuddsmidler fra Bufdir for 2022 – 2024 for å inkludere barn og 
unge 

 Vært i kontakt med private aktører som tilbyr Aktivitetskort med 
tilhørende IKT-løsning 

 Dialog med nabokommuner 

 Gjennomgått egne erfaringer om barn og unge som står uten 
fritidsaktiviteter og kartlagt interne løsninger innenfor nåværende 

budsjettrammer. 
 
Nasjonale erfaringer ved å tilby fritidskort  

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.  

 
På oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har Institutt for 

samfunnsforskning i 2022 levert en sluttrapport om de erfaringer som gjort med 
innføring av fritidskort i 12 kommuner, se Rapport 1:22 (unit.no). 
 

Hovedfunnene fra evalueringen viser at faktorene som fremmer en god innføring 
av Fritidskortet, blant annet omfatter: 

 En kommunal organisering som sikrer felles forståelse og innsats gjennom 
tverrfaglig og tverrsektoriell involvering og medvirkning fra barn og unge. 

 Muligheter for lokale tilpasninger i organiseringen og forvaltningen av 

Fritidskortet i tråd med lokale behov i kommunen, frivilligheten og 
lokalsamfunnet. 

 Forvaltning og driftsrammer som gir rom for å arbeide både strategisk 
med inkludering av barn og unge gjennom Fritidskortet og praktisk for å 
føre dem inn i ordningen. 

 Aktivitetskriterier som gir mulighet til å bruke Fritidskortet til deltakelse i 
fritidsaktiviteter som oppleves som relevante og trygge for målgruppen, 

spesielt for ungdom som ikke finner seg til rette i tradisjonell organisert 
aktivitet. 

https://samfunnsforskning.brage.unit.no/samfunnsforskning-xmlui/bitstream/handle/11250/2976757/Rapport_1_22_Fritidskortordningen_Del2.pdf
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 Tildelingsløsninger for Fritidskortet som ivaretar hensyn til 
brukervennlighet, datasikkerhet og personvern, men også behov i 

kommuner og frivilligheten. 
 Bred og mangfoldig markedsføring av ordningen, både gjennom medier, i 

byrom og ved oppsøkende aktivitet i skolen og på andre arenaer for barn 

og unge, og bruk av fritidsveiledere og aktivitetsguider for å føre barn og 
unge inn i aktivitet. 

 At det legges til rette for tverrfaglig samarbeid med instanser som NAV 
(herunder også flyktningtjenesten), barne- og familievern, helsestasjoner 
og lignende for å gi veiledning i bruk av Fritidskortet til familier i en 

vanskeligstilt situasjon og familier med minoritetsbakgrunn. 
 At det legges til rette for dialog og samarbeid med lag, foreninger og 

andre aktører som tilbyr fritidsaktiviteter, for å utvikle et godt fritidstilbud 
for barn og unge og føre dem inn i aktiviteter gjennom Fritidskortet. 

 At løsninger for tildeling av Fritidskortet må innrettes på en måte som ikke 
innebærer merarbeid og ekstra administrasjon for de som arbeider i lag, 
foreninger eller andre organisasjoner som tilbyr organiserte 

fritidsaktiviteter. 
 At Fritidskortet komplementeres av ordninger for de som har behov for 

ekstra støtte til å dekke deltakeravgifter, for eksempel som følge av en 
særskilt vanskelig familieøkonomi. 

 At eksisterende tiltak i kommunene ses i sammenheng med Fritidskortet, 

eller i det minste bidrar til å støtte opp om målsettingene, for eksempel 
gjennom å styrke rammevilkårene i frivilligheten. 

 
Når det gjelder effekt, er det ikke helt entydige resultater. Noen steder ser det ut 
til at ordningen kan ha hatt en positiv innvirkning på deltakelsen, mens andre 

steder ser man ikke noen forskjell mellom forsøkskommunene og de kommunene 
som ikke har ordningen hva gjelder barns deltagelse på fritidsarenaene. 

 
Søkt om tilskuddsmidler 
Ås kommune har søkt og fått midler til å styrke inkluderingen av barn og unge 

for perioden 2022 t.o.m. 2024 på henholdsvis kr. 360 000, kr. 168 000 og kr. 
447 000. 

 
Ved å søke på nasjonale tilskuddsordninger har Ås kommune over flere år kunnet 
tilby alle barn og unge rimelige aktiviteter i ferier, gratis kino og subsidierte 

turer. Disse tilbudene har vært populære og godt besøkt. Dette er i 
utgangspunktet tenkt brukt på 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. I 
tillegg er blant annet tilbudene fra Kulturskolen noe subsidiert, dette i henhold til 

politisk vedtak. 
 

Aktivitetskort fra private aktører 
Det finnes private aktører som tilbyr kommuner gode tekniske løsninger på 
aktivitetskort, samt at man får gratis billetter og rabaterte priser på fornøyelser 

og kultur i nærområdet og rundt i Norge. Opplevelseskortet Join er en stor aktør 
på feltet, og det er bl.a innhentet kostnadsoverslag herfra. Å inngå en avtale 

med Join koster kommunen for 2022 kr. 71 172. Dette inkluderer tilgang på app, 
serviceatale, drift og support og utvikling. Appen inkluderer rabaterte priser og 

gratisbilletter til fornøyelsesparker med mer i Norge og i nærområdet for et barn 
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og rabatert billett til ledsager. Ordningen krever at kommunen oppretter egne 
administratorer som sørger for at systemet hele tiden er oppdatert på de lokale 

forholdene i kommunen. 
 
Tilleggskostnadene til kommunen ved en slik løsning vil være å bruke egne 

ressurser på å være administratorer til å vedlikeholde kontakter og tilbud, samt å 
kjøpe plasser/lisenser/kontingenter av lokale lag, foreninger og næringsliv.  

 
Kontakt med nabokommunene 
Av våre nabokommuner er det Frogn som i dag som har Aktivitetskort. De har 

søkt og fått midler av Bufdir til dette formålet. De har løst Aktivitetskortet ved at 
kultursektoren har fått i ansvar å inngå avtaler med lokale organisasjoner og 

næringsliv om kjøp av billetter, lisenser og lignende. De har hatt fokus på at 
fritidstilbudene som gis skal skje i nærmiljøet, fordi kommunen ønsker å skape et 

inkluderende lokalsamfunn. Videre at barna kan få ha med seg en venn eller et 
familiemedlem gratis. Ved kinobilletter dekkes det også popcorn ol. Det er Nav 
og barneverntjenesten som har ansvar for å identifisere familier som skal 

omfattes av ordningen. Frogn mente at det ikke vil være hensiktsmessig å inngå 
samarbeid om Aktivitetskort, fordi opplevelsene bør bygge på lokalsamfunnets 

ressurser.   
 
Lokale rammer 

Målet med å innføre aktivtetskort i Ås kommune er at den skal øke barn og 
unges deltagelse i organiserte fritidsaktiviteter. For å oppnå dette er reell 

brukermedvirkning sentralt, tilbudene som gis må treffe på det som er barn og 
unges ønsker og behov. Arenaer for å fange opp hvem som trenger et tilbud og 
innhente innspill til hva de trenger vil for eksempel være Ungdomsrådet, skolene 

og skolehelsetilbudet, samt ungdomshusene.   
 

Ås kommune sin erfaring er at barn og unges manglende deltagelse kan handle 
om flere forhold. Eksempler på dette kan være dårlig økonomi, 
forelderens/foreldrenes manglende kapasitet til å klare å følge barn til/fra 

aktiviteter og barnets fysiske eller psykiske helse. Barns manglende deltagelse i 
fritidsaktiviteter er således mer sammensatt enn kun økonomi. 

Samhandlingsmodellen BTI er et viktig verktøy for å raskere kunne identifisere 
barn og familier som av ulike grunner ikke kan delta på fritidsarenaen og sette 
på de riktige hjelperne ut fra familiens behov.  

 
 

Vurdering: 
Å etablere Aktivitetskort vil medføre kostnader. Det finnes private aktører som 
tilbyr kommuner gode tekniske løsninger for Aktivitetskort, samt at man får 

gratis billetter og rabaterte priser på fornøyelser og kultur i nærområdet og rundt 
i Norge. Dette har likevel en kostnadsside som det i dag ikke er økonomiske 

rammer til å dekke, uten at det går ut over det grunnleggende tjenestetilbudet 
kommunen gir. Det vises her til at man må utvikle en teknisk løsning som til 
enhver tid er oppdatert, er tilgjengelig for målgruppen og ivaretar personvernet. 

Videre at det hviler en kostnadsside på det å skulle skape og organisere et 
Aktivitetskort, samt det å kjøpe tjenester av lag, foreninger og næringsliv. 

 
 

 



Ås kommune 

Kommunestyret 26.10.2022  Side 11 av 86 

 

Forslag til løsning: 
 

Kommunen har gjennom BTI-prosjektet forsterker samarbeidet og 
samhandlingen innad i kommunen. Målet med prosjektet BTI er å øke kommunes 
kompetanse til å identifisere barn og unge som trenger bistand og sørge for at de 

får hjelp ut ifra sine behov så tidlig som mulig. For å bidra til barn og unge i 
lavinntektsfamilier får en meningsfull fritid har Nav og barneverntjenesten en 

nøkkelrolle for å fange opp disse og sørge for å koble på andre relevante 
samarbeidspartnere i kommunen, som enhet for Kultur, Idrett og frivillighet.  
 

Tilskuddsmidlene fra Bufdir kan brukes fleksibelt til både fritidsaktiviteter og 
sommerferieaktiviteter. Det foreslås at kommunen bruker deler av 

søknadsmidlene fra Bufdir til å opprette en «fritidskasse" på kr 50 000 pr år, som 
skal gå til kontingenter, lisenser og dekning av nødvendig utstyr til barn og unge 

som fanges opp i den daglige kontakten kommunen og lag og foreninger har 
med barn og unge.  
 

Ås kommune har allerede etablerte samarbeidsarenaer gjennom Ås kulturforum 
og Ås idrettsråd. Disse arenaene ønsker man å bygge videre på for å kartlegge 

organisasjonenes tilbud og behov for midler for å kunne være et fritidstilbud med 
lave deltagerkostnader.  
 

 
Økonomiske konsekvenser: 

Videreutvikling av samhandling mellom kommunale tjenester etter BTI-modellen 
og etablering av Fritidskassen vil kunne løses innenfor eksisterende rammer.  
 

 
Miljømessige konsekvenser: 

Ingen 
 
Alternativer: 

Kjøpe Aktivitetskort fra en ekstern leverandør 
 

Denne løsningen vil ha totalt sett ha en større kostnadsside, fordi man får årlige 
faste utgifter knyttet til det digitale verktøyet. I tillegg kommer omdisponering 
og opplæring av ansatte for å tilpasse ordningen til lokale forhold, opplæring og 

tidsbruk til administratorrollen. Videre må kommunen betale for lisenser, 
kontingenter og utstyr til lokale aktører og næringsliv. Dette vil være kostnader 

utover det som kan dekks av en Fritidskasse.  
 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren anbefaler ikke at Ås kommune på nåværende tidspunkt 

oppretter Aktivitetskort. Dette begrunnes med kostnadssiden det vil medføre for 
kommunen. 
 

For å sikre barn og unge i lavinntektsfamilier opplevelser og deltagelse i 
fritidsaktiviteter vurderes det som en hensiktsmessig løsning å videreutvikle 

ansattes ferdigheter til å oppdage hvem disse barna er, for deretter å bistå med 
å få dem inn i relevante aktiviteter. Dette arbeidet er godt i gang gjennom BTI-

prosjektet som ble igangsatt i 2020. Å bruke deler av tilskuddet fra Bufdir til å 
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opprette en fritidskasse vil sikre at man kan dekke de reelle kostnadene knyttet 
til deltagelse i ulike aktiviteter. Ås kommune skal være et inkluderende 

oppvekstfelleskap. Å legge til rette for at barn og unge kan være i aktivitet i 
nærmiljøet, sammen med jevnaldrende, vil kunne ha en overføringsverdi til 
andre arenaer barn og unge befinner seg og gi opplevelsen av mestring og 

tilhørighet.  
 

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
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K-88/22 
Landbruks- og viltforvaltningssaker - Saker som skal til 
politisk behandling 
 
Saksbehandler:  Ellen Grepperud Saksnr.:  22/02899-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 27/22 27.09.2022 

2 Kommunestyret 88/22 26.10.2022 

 
Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 27.09.2022: 

1. Kommunedirektørens myndighet omfatter landbruks- og 
viltforvaltningssaker som avgjøres på bakgrunn av lover, forskrifter, 

reglementer, retningslinjer og andre politiske vedtak og hvor viktige 
skjønnsmessige sider ved avgjørelsen anses klarlagt. 
 

2. Kommunedirektøren skal legge fram alle landbruks- og 
viltforvaltningssaker som er av prinsipiell karakter, det vil si saker som 

kommer inn på politiske eller skjønnsmessige vurderinger eller 
prioriteringer som ikke er avklart, for politisk behandling.  

 
3. Ås kommune bruker landbrukskontoret som faginstans i alle saker som 

berører landbruksinteresser, inkludert jordvernsaker, og viltforvaltning. 

Det er spesifisert i samarbeidsavtalen om Follo landbrukskontor at bidrag 
til kommunal planlegging inngår i oppgavene til landbrukskontoret. Det er 

derfor ikke behov for å presisere dette i politisk reglement. 
_____ 

 

 
Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 27.09.2022: 

Knut Merox Iversen (SV) fremmet følgende fellesforslag fra SV og MDG: 
Saken sendes tilbake, kommunedirektøren bes spesifisere hvilke saker som 
skal legges fram av prinsipiell betydning med følgende føringer: 

- Helhetlige forvaltningsstrategier for vilt. 
- Nydyrking. 

- Etablering av skogsbilveier- alle søknader. 
- Deling og omdisponering etter jordlova. 
- Massehåndtering og jordplanering. 

- Gjødsels håndtering. 
- Strategi/plan for regionale og lokale miljøprogram. 

- Kulturlandskapsmidler. 
- Redegjørelse for årlig status og utvikling innenfor landbrukskommunens 
ansvarsområder. 

 
Olav Fjeld Kraugerud (V) fremmet følgende forslag:  

Det føres oversikt over «nedprioriterte ikke lovpålagte oppgaver», som 
inkluderer bl.a. antall og tema. Dette inkluderes i fremtidige årsrapporter. 
 

Votering: 
 Fellesforslaget fra SV og MDG ble nedstemt 7-2 (1MDG, 1SV) 

 Vs forslag ble nedstemt 7-2 (1MDG, 1V) 
 Kommunedirektørens innstilling ble tiltrådt 7-2 (1MDG, 1SV) 



Ås kommune 

Kommunestyret 26.10.2022  Side 14 av 86 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kommunedirektørens myndighet omfatter landbruks- og 

viltforvaltningssaker som avgjøres på bakgrunn av lover, forskrifter, 

reglementer, retningslinjer og andre politiske vedtak og hvor viktige 
skjønnsmessige sider ved avgjørelsen anses klarlagt. 

 
2. Kommunedirektøren skal legge fram alle landbruks- og 

viltforvaltningssaker som er av prinsipiell karakter, det vil si saker som 

kommer inn på politiske eller skjønnsmessige vurderinger eller 
prioriteringer som ikke er avklart, for politisk behandling.  

 
3. Ås kommune bruker landbrukskontoret som faginstans i alle saker som 

berører landbruksinteresser, inkludert jordvernsaker, og viltforvaltning. 

Det er spesifisert i samarbeidsavtalen om Follo landbrukskontor at bidrag 
til kommunal planlegging inngår i oppgavene til landbrukskontoret. Det er 

derfor ikke behov for å presisere dette i politisk reglement. 
 
 

Ås, 08.09.2022 
 

 
Tom-Arne Tørfoss Ellen Grepperud 

Kommunedirektør Virksomhetsleder  
 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for næring og miljø 
Kommunestyret 

 
Vedlegg: 

1. Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid 
2. Delegering av myndighet Landbruk 
3. Delegeringsreglement - landbrukssjef Ås 

 
 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: Follo landbrukskontor 
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Saksutredning: 
 

 
Fakta i saken: 
Kommunestyret vedtok 23.03.2022 i sak 27/22 Politisk reglement følgende: 

 
1. Kommunedirektøren bes utrede og komme tilbake med svar på hvordan 

reglementet kan konkretisere hvilke landbrukssaker, herunder jord- og 
skogbruk og viltforvaltning, som skal behandles i HNM for å ivareta dette 
ansvarsområde. Denne konkretiseringen skal sikre en forutsigbar 

samhandling mellom landbrukskontoret og HNM, samt klargjøre hvilke 
reguleringssaker som skal videre til HTP. 

 
4. Kommunedirektøren bes utrede, gjerne i samarbeid med 

landbrukskontoret, hvordan reglementet kan sikre at landbrukskontoret 
brukes som faginstans i jordvernssaker og andre relevante saker der 
landbrukskontoret bør være saksbehandler for kommunen. 

 
Det vises også til verbalvedtak nummer 14 i kommunestyret, sak 92/21, 

handlingsprogram med budsjett og økonomiplan, datert 14.12.2021: 
 
Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram en sak om 

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

 
Basert på disse bestillingene gir dette saksframlegget en beskrivelse av Follo 
landbrukskontors rolle og oppgaver, og kommunedirektørens vurdering og 

anbefaling til praksis for å avklare hvilke landbrukssaker som skal legges fram 
for politisk behandling i kommunen.  
 
Kommunenes oppgaver innenfor landbruksforvaltning er i stor grad bestemt av 
lover og forskrifter. Kommunene er førstelinjemyndighet i alle landbrukssaker og 

forvalter en rekke lover og økonomiske virkemidler som gjelder for landbruket. 
Follo landbrukskontor utfører kommunal landbruksforvaltning for Follo-

kommunene med unntak av Enebakk. Samarbeidet er organisert som et 
vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 20-2 med Ås som 
vertskommune, og er regulert i «Avtale om administrativt 

vertskommunesamarbeid, kommunale oppgaver på landbruksområdet for 
kommunene Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås» (vedlegg 1). Avtalen 

inneholder bestemmelser om kostnadsfordelingen mellom kommunene, og 
beskriver oppgaver og myndighet som er lagt til landbrukssjefen i Follo.  
 

Kommunestyret i hver av samarbeidskommunene har delegert myndighet til å 
treffe vedtak i landbrukssaker som ikke har prinsipiell betydning, ved å instruere 

kommunedirektøren i egen kommune om å delegere myndigheten til 
kommunedirektøren i Ås. Delegert myndighet til kommunedirektøren i Ås 
framgår i vedlegg 2. I samsvar med samarbeidsavtalen (vedlegg 1), har 

kommunedirektøren i Ås videredelegert myndighet til Follo landbrukskontor 
(landbrukssjefen). Kommunedirektøren har samtidig delegert Ås kommunes 

landbruks- og viltforvaltningsoppgaver som ikke har prinsipiell betydning til 
landbrukssjefen i Follo (vedlegg 3). 
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I samarbeidsavtalen (vedlegg 1) er det spesifisert at samarbeidet skal sikre en 
mest mulig enhetlig landbruksforvaltning i samarbeidskommunene. Dette har 

resultert i at det er sammenfall mellom samarbeidskommunene i hvilken 
myndighet som er delegert til landbrukskontoret (vedlegg 2). Follo 
landbrukskontor er en del av administrasjonen i kommunene Frogn, Nesodden, 

Nordre Follo, Vestby og Ås. 
 

Samarbeidet om Follo landbrukskontor har et formalisert samarbeidsforum, 
Koordinerende utvalg, hvor representanter for kommunedirektørene møtes for å 
drøfte saker av betydning for samarbeidet. 

 
Follo landbrukskontor inngår i kommuneadministrasjonen i hver av de fem 

kommunene, og er faginstans i alle kommunale saker som berører 
landbruksarealer eller landbruksinteresser. Landbrukskontoret har blant annet 

oppgaver knyttet til landbrukstilknyttet næringsutvikling, informasjon til brukere 
og bidrag til kommunal planlegging. Dette er spesifisert i samarbeidsavtalen 
(vedlegg 1). 

 
I tillegg til landbruksoppgavene, utfører Follo landbrukskontor den kommunale 

viltforvaltningen for Frogn og for Ås. 
 
Vurdering: 

Det er viktig at Ås kommune gjennomfører forvaltningen av sine 
landbruksoppgaver og utøver sin rolle som vertskommune for Follo 

landbrukskontor i henhold til avtalen om administrativt vertskommunesamarbeid 
(vedlegg 1). Samarbeidet skal sikre en mest mulig enhetlig landbruksforvaltning 
i samarbeidskommunene. Dessuten er både kommunene og Follo 

landbrukskontor avhengige av forutsigbarhet i oppgavegjennomføringen, og det 
er viktig å sikre en kostnadsfordeling som er, og blir oppfattet som rettferdig av 

alle samarbeidskommunene. Dette vil være vanskeligere å oppnå dersom det er 
sprik mellom kommunene i hvilken myndighet som delegeres til Follo 
landbrukskontor og hvis oppgavedelegeringen endres hyppig. 

 
I samsvar med kommuneloven, samarbeidsavtalen (vedlegg 1) og 

kommunedirektørens delegasjonsreglement (vedlegg 3) er landbrukssjefen i 
Follo delegert myndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning. Dette er 
saker som avgjøres på bakgrunn av lover, forskrifter, reglement, retningslinjer 

og andre vedtak og hvor viktige skjønnsmessige sider ved avgjørelsen anses 
klarlagt. Prinsipielle saker, det vil si saker som kommer inn på politiske eller 

skjønnsmessige vurderinger eller prioriteringer som ikke er avklart, skal legges 
fram for politisk behandling. Eksempler på slike saker er kommunale strategier, 
kommunale forskrifter og omfattende landbruksveier.  

 
Vurderinger av hvilke saker som er av prinsipiell karakter drøftes regelmessig i 

Koordinerende utvalg for Follo landbrukskontor. Dette er viktig for å vurdere 
disse forholdene i lys av utviklingen i kommunenes utfordringer og behov, og for 
å sikre en mest mulig enhetlig praktisering i samarbeidskommunene. Dette 

saksframlegget har også blitt drøftet i Koordinerende utvalg. 
 

Mengden lovpålagte oppgaver og kommunenes forventninger til 
landbrukskontorets tjenester har økt over tid. I 2019 ble antallet stillinger 

redusert fra seks til fem. Effektivisering av tjenestene har gjort dette mulig uten 
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at det har gått på bekostning av de lovpålagte oppgavene. Behovet for å 
prioritere lovpålagte oppgaver, og nedprioritere andre oppgaver er imidlertid 

økende.  
 
Vekst i antallet landbrukssaker som legges fram for politisk behandling i Ås vil 

resultere i økt arbeidsbyrde for både administrasjonen og politiske utvalg. Av 
grunner som allerede er beskrevet, så vil eventuelle endringer i 

myndighetsdelegering i Ås få konsekvenser for samarbeidet om 
landbruksforvaltning i Follo. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Vedtak som resulterer i at saksomfanget til politisk behandling øker, vil gi økt 

arbeidsmengde for både administrasjonen og politiske utvalg, og kostnadsvekst.  
 

En eventuell endring av Ås kommunes praksis for delegering av landbrukssaker 
til kommunedirektøren vil kunne få konsekvenser for vertskommunesamarbeidet 
om landbruksforvaltningen. Dette kan få økonomiske følger ved at 

kostnadsfordelingen mellom samarbeidskommunene må endres.  
 

Miljømessige konsekvenser: 
Ikke relevant 
 

Alternativer: 
Et alternativ til dagens praktisering med å vurdere hva som er av prinsipiell 

karakter fra sak til sak, er å spesifisere i politisk reglement konkret hvilke 
landbruks- og viltforvaltningssaker som kommunedirektøren skal legge fram for 
politisk behandling. Kommunedirektøren mener imidlertid at dette vil være 

vanskelig å praktisere, ettersom det er nærmest umulig å gjøre en slik 
spesifisering for hele spekteret av saker innen landbrukskontorets 

myndighetsområde. En slik spesifisering i politisk reglement vil, som beskrevet 
over, også være problematisk for vertskommunesamarbeidet.   
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren anbefaler at innstillingen til kommunestyret vedtas og 

legges til grunn for vurdering av hvilke landbruks- og viltforvaltningssaker som 
skal legges fram for politisk behandling. 
 

Dette vil legge til rette for en grundig og kostnadseffektiv landbruks- og 
viltforvaltning i Ås, og en videreføring av et effektivt vetskommunesamarbeid om 

kommunal landbruksforvaltning. Det vil gi forutsigbarhet for både 
administrasjonen og politiske utvalg. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei. 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-89/22 
Ås kommunes VA-norm 
 
Saksbehandler:  Karoline Dahl Myrstad Saksnr.:  22/01634-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 41/22 28.09.2022 

2 Kommunestyret 89/22 26.10.2022 

 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 28.09.2022: 
VA-normen for Ås kommune legges ut på høring til berørte offentlige og private 

parter. 
_____ 

 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 28.09.2022: 
Kjetil Barfelt (Frp) fremmet følgende forslag: 
   VA-normen legges ut på høring til berørte offentlige og private parter. 

 
Votering: 

 Frps forslag ble enstemmig vedtatt ved alternativ votering mot 
kommunedirektørens innstilling. 
 

 
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar VA-norm for Ås kommune slik den foreligger. 
 

2. Revisjon av prinsipiell og generell karakter vedtas av kommunestyret. 
Oppdateringer og mindre vesentlige endringer av ikke-juridiske forhold 
kan gjøres administrativt. 

 
 

Ås, 02.09.2022 
 
 

 
Tom-Arne Tørfoss Anette Bjerke 

Kommunedirektør Virksomhetsleder Teknikk 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

Kommunestyret  

 
 
Vedlegg: 

VA-norm for Ås kommune 02.09.2022 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
 
VA-norm er et dokument som beskriver hvilke krav som stilles til utførelse av 

kommunale vann- og avløpsanlegg. Normen er en standard utviklet av Norsk 
Vann hvor hver kommune i tillegg kan legge inn lokale bestemmelser. 

 
Normen gjelder vann- og avløpsanlegg som bygges av kommunen eller private 
utbyggere og skal overtas til drift og vedlikehold av Ås kommune. Private 

stikkledninger bygges etter Standard abonnementsvilkår for vann og avløp.  
 

Fakta i saken: 
 

Målet med vann- og avløpsnormen er en standardisering av utførelse, utstyr og 
dokumentasjon som skal sikre god kvalitet i utførelse og sluttprodukt på 
kommunens ledningsnett og anlegg knyttet til dette. Bakgrunnen for å kunne 

stille disse kravene til kommunaltekniske anlegg ligger i kommunens rolle som 
anleggseier. Kravene gjelder både kommunale anlegg hvor kommunen er 

byggherre og anlegg som blir bygd ut av private aktører for deretter å bli 
overtatt av Ås kommune.  
 

Ås kommune benytter standard VA-norm fra Norsk Vann som grunnlag. Denne er 
av generell art der kommunene skal kunne legge inn lokale bestemmelser i 

tillegg til de overordnede. Norsk Vann sørger for oppdatering av lovhjemler og 
henvisninger til VA/miljø-blad. VA/Miljøblad er en beskrivelse av beste praksis 
innen fagområdet.  

 
I ny kommuneplanen § 7.1 er det lagt inn en bestemmelse om krav til tekniske 

løsninger for vann og avløp for å sikre at kvaliteten på infrastrukturen er i 
samsvar med kommunens standard, jf. VA-normen. I henhold til § 7.1 skal 
forslag til reguleringsplan inneholde rammeplan for vann og avløp. Rammeplanen 

skal vise prinsippløsninger for vann, avløp og overvann i det aktuelle området. 
VA-normen gir prosjekterende, utførende og utbyggere de tekniske kravene som 

skal legges til grunn for VAO-rammeplan.  
 
VA-normen bør være et levende dokument. Endrede tekniske løsninger, 

utførelser, nye materialer med mer tilsier at normen må kunne redigeres med 
ujevne mellomrom. Kommunestyret vedtar VA-normen formelt, men 

administrasjonen vil foreslå at mindre endringer som ikke medfører juridiske 
forhold delegeres til Kommunedirektøren. 
 

VA-normen ligger ute på fellesportalen www.va-norm.no der man kan søke opp 
Ås kommune. Dette er en portal utbyggere og entreprenører er godt kjent med 

ettersom den har eksistert siden 2003 og blir brukt av de fleste norske 
kommuner.  
 

Ås kommune har nå gått grundig gjennom sine lokale bestemmelser for 
oppdatering og kvalitetssikring. For å få en hensiktsmessig forankring for 

kommunens krav til utførelse på kommunale vann- og avløpsanlegg blir VA-
normen nå lagt frem for vedtak i kommunestyret. 

 

http://prod360ak.kommune.local/personallibraries/as-admin/ak57636/checked%20out%20files/www.va-norm.no
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Revisjon av prinsipiell og generell karakter vedtas av kommunestyret. 
Oppdateringer og mindre vesentlige endringer av ikke-juridiske forhold kan 

gjøres administrativt. 
 
VA-normen har vært på høring til andre enheter i kommunen.  

 
 

Vurdering: 
VA-normen for Ås kommune sikrer god utførelse av kommunaltekniske vann- og 
avløpsanlegg som skal overtas av Ås kommune. 

 
VA-normen gjør det enkelt for entreprenører, rørleggere, konsulenter og andre å 

finne ut hva som er kommunens krav til VA-tekniske anlegg. Den sikrer god 
kvalitet i utførelse og sluttprodukt på kommunens ledningsnett.  

 
 
Økonomiske konsekvenser: 

VA-normen skal sørge for at nødvendig standard og kvalitetskrav blir satt til nye 
kommunaltekniske anlegg slik at det blir driftssikkert og lang levetid sikres. 

Standardiseringen forenkler planlegging, detaljutforming og saksbehandling for 
private og offentlige utbyggere samt forenkler driftsoppgavene hos enhet for 
kommunalteknikk når anlegget er ferdig. Dette vil være kostnadsbesparende for 

våre abonnenter. 
 

Miljømessige konsekvenser: 
VA-normen sikrer kvaliteten på vann-, avløp- og overvannsanlegg i Ås 
kommune. Bedre kvalitet på ledningsnettet og bedre avløpspumpestasjoner er 

en av de viktigste bidragene til redusert utslipp fra kommunes avløpssystemer.  
 

Bedre kvalitet på vann-, avløp- og overvannsanleggene gir også lenger levetid på 
anleggene. Lang levetid på anleggene resulterer i mindre anleggsarbeid, og dette 
gir en miljømessig gevinst.   

 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunestyret vedtar VA-norm for Ås kommune slik den foreligger. Normen gir 
en standard for prosjektering, utførelse og dokumentasjon av kommunaltekniske 

anlegg som forenkler prosessen både for prosjekterende, utførende og 
kommunens behandling av sakene.  

 
 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-90/22 
Ny sak om Forskrift om adgang til jakt og fangst av 
bever og Forvaltningsmål for bever, Ås kommune, etter 
høring. 
 
Saksbehandler:  Anette Bjerke Saksnr.:  21/02380-7 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 12/22 23.05.2022 

2 Formannskapet 52/22 01.06.2022 

3 Formannskapet 61/22 08.06.2022 

4 Kommunestyret 63/22 15.06.2022 

5 Kommunestyret 78/22 14.09.2022 

6 Kommunestyret 90/22 26.10.2022 

  
Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 23.05.2022: 

1. Forslag til forvaltningsmål for bever, datert 2.05.2022 vedtas.  
2. Forslag til forskrift om adgang til jakt og fangst av bever, datert 2.05.2022 

vedtas 
 

_____ 

 
UTVALGENES BEHANDLINGER 

 
Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 23.05.2022: 
Knut Merox Iversen (SV) fremmet følgende forslag: 

Endring i paragraf 1: 
1. Endre fra landbruksnæring til jordbruksnæring i formålet. 

2. Fjerne jakt av fangst av bever som rekreasjonskilde 
3. Stryke paragraf 4, sekundært endre til MAKS 4 dyr. 
4. Kommunedirektøren bes samarbeide med NMBU om å kartlegge 

beverbestanden i Ås 

Votering: 
SVs forslag punkt: 

 1 ble nedstemt 7-2 (SV,R) 
 2 ble nedstemt 7-2 (SV,R) 

 3 ble nedstemt 8-1 (SV) 
 4 ble nedstemt 8-2 (SV,R) 

 

Kommunedirektørens innstilling punkt 1 og 2 ble enstemmig tiltrådt. 
 

_____ 
 
Formannskapets behandling 08.06.2022: 

Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 
- Saken ligger åpenbart under ansvarsområdet til Hovedutvalg for Næring 

og Miljø. Det er HNM som innstiller til Kommunestyret. Saken behandles 
ikke i Formannskapet. 

 

Votering: FrP´s forslag ble enstemmig tiltrådt 
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Formannskapets vedtak 08.06.2022: 
Saken ligger åpenbart under ansvarsområdet til Hovedutvalg for Næring og Miljø. 

Det er HNM som innstiller til Kommunestyret. Saken behandles ikke i 
Formannskapet. 

_____ 

 
 

 
Kommunestyrets behandling 15.06.2022 og 14.09.2022:  
Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 

 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets vedtak 15.06.2022 og 14.09.2022: 

Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Forslag til forvaltningsmål for bever, datert 2.05.2022 vedtas.  
1. Forslag til forskrift om adgang til jakt og fangst av bever, datert 2.05.2022 

vedtas 
 

 

Ås, 02.05.2022 
 

 
Tom Arne Tørfoss Ellen Grepperud 
Kommunedirektør Virksomhetsleder 

Samfunnsutvikling 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret  

 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for næring og miljø 

Kommunestyret 
 

Vedlegg: 
1. Forvaltningsmål for bever i Ås kommune, datert 2.05.2022 

2. Forskrift om adgang til jakt og fangst av bever i Ås kommune, Viken, datert 
2.05.2022 
3. Samlet - Høringsinnspill - Forvaltningsmål og forskrift om forvaltning av bever 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

Saksprotokoll fra HNM møte 17.08.2021 og 28.09.2021 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Follo landbrukskontor v/ Landbrukssjef Arne Ivar Sletnes 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Hovedutvalg for næring og miljø behandlet høringsutkast til forvaltningsmål og 
forskrift 17. august og 28. september 2021. Saken har vært på høring og det 

kom inn 6 høringsinnspill som er lagt ved saken. Kommunedirektøren foreslår at 
enkelte innspill tas til følge og legger fram forslag til justerte forvaltningsmål og 

forskrift om adgang til jakt og fangst av bever i Ås kommune. 
 
Fakta i saken: 

I møtet i Hovedutvalg for næring og miljø 28.9.2021 ble det fattet følgende 
vedtak: 

 
1. Forslag til forskrift om adgang til jakt og fangst av bever legges ut på høring 

med 6 ukers høringsfrist. 
2. Forslag til forvaltningsmål for bever legges ut på høring med 6 ukers 

høringsfrist. 

3. HNM’s enstemmige vedtak av 17.08.2021 om jakttider opprettholdes:  
§3 endres til å lyde: Jakt og fangst tillates i perioden mellom 1. oktober og 

31. desember. 
 
I tråd med vedtaket er forslag til forskrift og forvaltningsmål sendt på høring til 

landbruks- og grunneierorganisasjoner, Ås jeger- og fiskeforening, natur- og 
miljøorganisasjoner, nabokommuner og Viken fylkeskommune med høringsfrist 

30.11.2021. Det kom 5 innspill innen fristen, fra Viken fylkeskommune, Ås 
landbrukslag, NOAH for dyrs rettigheter, Ås grunneierlag og Naturvernforbundet i 
Ås. Senere har det kommet et innspill fra en privatperson, Even Ålerud.  

 
Viken fylkeskommune  

Viken fylkeskommune mener at målsettingene er gode. De har tillit til at 
kommunen informerer jegere og rettighetshavere tilstrekkelig om punkt 2 i 
forvaltningsmål, om tilpasset jakttrykk. Videre foreslås det at kommunen kan 

vurdere å formulere punkt 4 i målsettingene slik at det også tas høyde for 
økende bestand og skadeomfang, f.eks. endre formuleringen «fastsette kvoter, 

innskrenke jakttiden,…» til «justere kvoter, endre jakttiden,…» 
 
Når det gjelder forslaget til forskrift kommenterer fylkeskommunen at Ås 

kommune velger å innskrenke jakttiden samtidig som det fastsettes en kvote for 
hele kommunen: «Fastsettelse av en totalkvote for kommunen vil alene effektivt 

sette et tak på uttaket, og det framkommer ikke i oversendte dokumenter 
hvorfor man samtidig finner det påkrevet å innskrenke jakttida i forhold til 
nasjonalt fastsatt jakttid.» 

 
Videre ber fylkeskommunen kommunen se nærmere på den lokale forskriftens 

§5 om skadefelling. Skadefelling av bever vil måtte skje med hjemmel i 
naturmangfoldloven §18. Den lokale beverforskriften utarbeides med hjemmel i 
forskrift om forvaltning av bever. Fylkeskommunen kan ikke se at kommunen 

har hjemmel for å sette rammer for behandling av skadefellingssøknader i den 
lokale beverforskriften, og anbefaler at §5 fjernes. 

 
Ås landbrukslag  

Ås landbrukslag har ingen innvendinger til hovedmålet for forvaltning av bever i 
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Ås og har heller ingen merknader til punktene 2-5. Landbrukslaget peker på at 
det for landbruket er viktig at det tas hensyn til at forvaltningen av 

beverbestanden ikke skal føre til unødige skader på jordbruksjord, produktivt 
skogareal og veier. Dersom dette ikke kan oppnås gjennom ordinær jakt, må 
kommunen raskt kunne gi tillatelse til skadefelling, innen dager, ikke uker, for å 

redusere skadeomfanget. 
 

Landbrukslaget ser at det av dyreetiske årsaker er ønskelig at det ikke utføres 
jakt etter nyttår og støtter forslaget om redusert jakttid, men forutsetter at det 
kan innvilges skadefelling også etter nyttår. 

 
NOAH for dyrs rettigheter  

NOAH for dyrs rettigheter skriver at forslaget om å begrense jakttiden i Ås 
sammenlignet med de nasjonale jakttidene er svært positivt. NOAH støtter også 

hovedmål a om at bestanden skal ivaretas på lang sikt etc. De støtter også 
hovedmål c om at Ås kommune skal bidra til å øke kunnskap og forståelse for 
beverens rolle i naturen etc. For øvrig mener NOAH at det er tungtveiende 

grunner til ikke å tillate jakt i det hele tatt. 
 

Ås grunneierlag 
Ås grunneierlag representerer alle grunneiere i Ås kommune. De mener det 
derfor vil være naturlig at Ås grunneierlag administrerer hvilket geografisk 

område hvor kvoten skal tas ut. Grunneierlaget har følgende forslag til §4 i lokal 
forskrift: 

 
§4 Kvote 
Årlig kvote for uttak av bever i kommunen er 4 dyr.  

Ås Grunneierlag representerer alle grunneiere i Ås kommune. Ås Grunneierlag 
administrerer hvilket geografisk område hvor kvoten skal tas ut i samråd med 

grunneiere som har eiendom i områder med bever. Kvoten fordeles etter 
prinsippet hvor skadeomfanget er størst og bestandsreguleringen får optimal 
effekt 

 
Naturvernforbundet i Ås 

Naturvernforbundet i Ås (NiÅ) støtter hovedmålet om å ivareta beverbestanden 
og er positiv til ønsket om å bidra til økt kunnskap og forståelse for beverens 
rolle i naturen. NiÅ foreslår følgende endringer til § 1 i forskriften: 

 
Formålet med forskriften er å legge til rette for en bærekraftig beverforvaltning, 

der det tas hensyn til naturlig utbredelse av bever, jakt og fangst av bever som 
rekreasjonskilde, beveren som kilde til naturopplevelser (f.eks. beversafari), 
samt forebygging av unødige skader og ulemper for jordbruksnæring og andre 

samfunnsinteresser. 
 

NiÅ ønsker å bytte ut «landbruksnæring» med «jordbruksnæring» for å markere 
at skogbrukshensyn ikke bør telle sterkt i forhold til forvaltning av bever. 
 

NiÅ mener det er viktig at jakten avsluttes 23.12. for å unngå å skyte drektige 
hunndyr. De etterlyser videre kartlegging av bestanden, og støtter krav om 

rapportering innen 1 dag etter felt bever. 
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Even Ålerud  
Even Ålerud har lenge etter høringsfristen kommet med et innspill. Han 

kommenterer nedsatt jakttid slik: 
«Jeg vil påstå at i Norge så blir 90% av all felte bever felt i perioden 1.3.-30.4. 
Dette skyldes at beveren ikke kommer ut av hytta og eksponerer seg i dagslys. 

På våren når natten har blitt kortere må beveren ut av hytta mens det ennå er 
lyst og dette fører til at skuddmulighetene øker og man kan skille de forskjellige 

individene fra hverandre. Og skal man forvalte beveren på en fornuftig måte så 
er man 100% avhengig av å se hvilket individ man tar ut. Klart man kan sette ut 
feller og på den måten klare å ta ut 4 bever i den perioden det her er snakk om, 

men det er ingen forvaltning. Det er redusering uten noen kontroll….» 
 

Vurdering: 
Kommunedirektøren foreslår å endre punkt 4 i målsettingene i tråd med Viken 

fylkeskommunes forslag. Videre tas fylkeskommunens kommentar om 
manglende hjemmel for å sette rammer for skadefelling i beverforskriften til 
følge og § 5 foreslås strøket i forskriften. Punkt 5 i målsettingene kan imidlertid 

beholdes selv om skadefelling ikke omtales i forskriften.  
 

Siden jakttiden er avsluttet før paringstiden begynner kan siste setning i 
forvaltningsmål 3 (drektighetsvurdering) strykes. 
 

Ås grunneierlags forslag om at grunneierlaget skal kunne fordele kvoter til 
områder vil etter kommunedirektørens vurdering ikke være juridisk holdbart og 

bør ikke tas til følge. 
 
Åleruds vurderinger rundt jakttid viser noe av problemet med å begrense 

jakttiden til høsten og fylkeskommunen stiller også spørsmål rundt nedsatt 
jakttid. Utvalget har enstemmig vedtatt at jakttiden bør reduseres og 

kommunedirektøren ser ikke at dette nødvendigvis må endres av faglige 
grunner, selv om forvaltning på individbasis blir begrenset ved kun høstjakt. 
Imidlertid har utvalget satt jakttidens slutt til 31.12. Dette foreslås endret til 

23.12. på grunn av generell fredningsbestemmelse i julen. Siste setning i forslag 
til forskrift §6 om felling av hunkjønn strykes siden jakttiden avsluttes før 

paringstiden. 
 
Økonomiske konsekvenser: 

Forvaltningsmål for bever vil gi administrasjonen mulighet til å behandle saker 
om jakt på bever, og etter den nye forskriften er forvaltningen effektivisert slik 

at det for kommunen kun gjenstår administrative oppgaver som kartlegging. Ved 
innføring av kvote kreves det administrativ oppfølgning og dette vil trolig utgjøre 
3 dagsverk årlig.  Dette betyr imidlertid ikke at det er behov for å øke de 

økonomiske rammene til landbrukskontoret.   
 

Alternativer: 
Det er ikke kommet høringsuttalelser som tilsier andre vedtak enn foreslått. Et 
alternativ er å sette jakttiden lik nasjonal bestemmelse (1.10. – 30.4.) dersom 

utvalget vil endre dette etter høringsinnspill. 
 

 
Konklusjon med begrunnelse: 

Kommunedirektøren anbefaler at forskrift om adgang til jakt og fangst av bever 
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og forvaltningsmål for bever vedtas med endringer som foreslått. Med dette får 
Ås kommune en langsiktig strategi for bærekraftig forvaltning av bever og en 

klar forskrift.  
 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-91/22 
Årsrapportering Startlån 2021 og oppdatering av 
retningslinjer for behandling av søknad om startlån 
 
Saksbehandler:  Janicke Lygren-Runde Saksnr.:  20/02761-6 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 48/22 01.06.2022 

2 Formannskapet 58/22 08.06.2022 

3 Kommunestyret 62/22 15.06.2022 

4 Kommunestyret 80/22 14.09.2022 

5 Kommunestyret 91/22 26.10.2022 

 
Formannskapets innstilling 08.06.2022: 

1. Redegjørelse for boligkontorets arbeid med startlån og status for startlån 
2021 tas til orientering. 

 
2. I «Retningslinjer for behandling av søknad om startlån» vedtatt av 

Formannskapet 02.04.2003-sak 25, sist endret ved K - sak 10.12.2020,  

gjøres følgende endringer: 
 

Punkt 2 Hvem kan få lån 
 

Nytt første avsnitt i punkt 2: 

 
Vilkår for å få startlån i Ås kommune: 

 Søkeren må som utgangspunkt ha folkeregistrert bostedsadresse i Ås 

kommune på søknadstidspunktet. Unntak kan gis dersom søkeren har en 

sterk tilknytning til kommunen. 

 Boligen som kjøpes må ligge i Ås kommune. 

 Søkeren må som hovedregel ha permanent oppholdstillatelse eller varig 

oppholdsrett i Norge.  

Endring i nåværende første setning i punkt 2: 

Utover spesielle vilkår definert i denne retningslinjen vil søknader om startlån 

og tilskudd behandles i henhold til enhver tids gjeldende forskrift om lån fra 

Husbanken, i tillegg til retningslinjer og veiledere fra Husbanken. 

Punkt 6 Rente- og avdragsvilkår 

Punkt 2 om flytende og fast rente endres til: 

 Flytende rente eller fast rente med bindingstid på 3, 5 ,10 eller 20 år. 
 

Punkt 8 Vedtak om enkeltlån 

Siste setning endres til: 
 

Startlån kan innvilges som forhåndstilsagn gjeldende for inntil 3 måneder, 
med mulighet for 3 måneders forlengelse. 

 

Punkt 10 Utbetaling av lånet 

«Lindorff» fjernes fra teksten 
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Teksten endres til: 

Kommunens låneforvalter er ansvarlig for utbetaling og forvaltning av lånet. 

Utbetaling av lånebeløp fra kommunen til låneforvalter for videre forvaltning 

skjer i henhold til avtale etter at sikkerhet er etablert. 

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å endre retningslinjene i samsvar med 
overstående. 

 
4. Ås kommune tar kontakt med Husbanken med sikte på å utvide ordningen og 

lånebeløpet, og dermed øke antall utlån. 
 
5. Kommunedirektøren kommer tilbake til Kommunestyret høsten 2022 med en 

egen sak på retningslinjer for startlån, med mulighet for en utvidelse av 
startlånordningen. 

 
_____ 

 
UTVALGENES BEHANDLINGER 

 

Formannskapets behandling 08.06.2022: 
Edvin Søvik (Ap) fremmet følgende til tilleggsforslag: 

Ås kommune tar kontakt med Husbanken med sikte på å utvide ordningen 
og lånebeløpet, og dermed øke antall utlån. 

 

Maria-Therese Jensen (V) fremmet endring av punkt 8: 
Startlån kan innvilges som forhåndstilsagn gjeldende for inntil 3 måneder, 

med mulighet for 6 måneders forlengelse. 
 
Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet følgende forslag: 

- Kommunedirektøren kommer tilbake til Kommunestyret høsten 2022 med 
en egen sak på retningslinjer for startlån, med mulighet for en utvidelse 

av startlånordningen. 
 
Votering: 

Kommunedirektørens innstilling punkt 1 ble enstemmig tiltrådt 
Ap´s forslag ble enstemmig tiltrådt 

Kommunedirektørens innstilling punkt 2-3 ble enstemmig tiltrådt 
V´s forslag ble nedstemt 7-2 (1V, 1H)  
H´s forslag ble enstemmig tiltrådt 

 
_____ 

 
 
Kommunestyrets behandling 15.06.2022 og 14.09.2022: 

Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 
 

Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 15.06.2022 og 14.09.2022: 

Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
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Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Redegjørelse for boligkontorets arbeid med startlån og status for startlån 

2021 tas til orientering. 
 

2. I «Retningslinjer for behandling av søknad om startlån» vedtatt av 
Formannskapet 02.04.2003-sak 25, sist endret ved K - sak 10.12.2020,  
gjøres følgende endringer: 

 
Punkt 2 Hvem kan få lån 

 
Nytt første avsnitt i punkt 2: 
 

Vilkår for å få startlån i Ås kommune: 
 Søkeren må som utgangspunkt ha folkeregistrert bostedsadresse i Ås 

kommune på søknadstidspunktet. Unntak kan gis dersom søkeren har en 

sterk tilknytning til kommunen. 

 Boligen som kjøpes må ligge i Ås kommune. 

 Søkeren må som hovedregel ha permanent oppholdstillatelse eller varig 

oppholdsrett i Norge.  

Endring i nåværende første setning i punkt 2: 

Utover spesielle vilkår definert i denne retningslinjen vil søknader om startlån og 

tilskudd behandles i henhold til enhver tids gjeldende forskrift om lån fra 

Husbanken, i tillegg til retningslinjer og veiledere fra Husbanken. 

Punkt 6 Rente- og avdragsvilkår 

Punkt 2 om flytende og fast rente endres til: 

 Flytende rente eller fast rente med bindingstid på 3, 5 ,10 eller 20 år. 

 
Punkt 8 Vedtak om enkeltlån 

Siste setning endres til: 
 
Startlån kan innvilges som forhåndstilsagn gjeldende for inntil 3 måneder, med 

mulighet for 3 måneders forlengelse. 
 

Punkt 10 Utbetaling av lånet 

«Lindorff» fjernes fra teksten 

Teksten endres til: 

Kommunens låneforvalter er ansvarlig for utbetaling og forvaltning av lånet. 

Utbetaling av lånebeløp fra kommunen til låneforvalter for videre forvaltning 

skjer i henhold til avtale etter at sikkerhet er etablert. 

 
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å endre retningslinjene i samsvar med 

overstående. 
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Ås, dd.mm.åååå 

 
 
 

Tom-Arne Tørfoss Anette Bjerke 
Kommunedirektør Virksomhetsleder Teknikk 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 

Kommunestyret 
 
Vedlegg:  

 
Vedlegg: 

RETNINGSLINJER STARTLÅN - oppdatert 10122020 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

Kommunens informasjon om startlån:  
https://www.as.kommune.no/startlaan.556036.no.html 

Informasjon til søkere om startlån: 
https://www.husbanken.no/person/startlaan/soke-startlaan-og-tilskudd/ 
Informasjon til kommunene om startlån: 

https://www.husbanken.no/kommune/startlaan/veileder-for-saksbehandling-av-
startlaan/ 

Forskrift om lån fra Husbanken: 
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-11-18-1546 
Veileder for lån fra Husbanken: 

https://www.husbanken.no/bransje/lan-og-tilskudd/veileder-laan/  
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Saksbehandlere startlån.  

https://www.as.kommune.no/startlaan.556036.no.html
https://www.husbanken.no/person/startlaan/soke-startlaan-og-tilskudd/
https://www.husbanken.no/kommune/startlaan/veileder-for-saksbehandling-av-startlaan/
https://www.husbanken.no/kommune/startlaan/veileder-for-saksbehandling-av-startlaan/
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-11-18-1546
https://www.husbanken.no/bransje/lan-og-tilskudd/veileder-laan/
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Kommunedirektøren redegjør for organiseringen av boligkontoret og arbeidet 
med startlån og Husbankens tiltaksområder, og status for startlånsakene for 

2021 i tråd med bestilling i vedtak 10.12.2020, sak 139/20. 
 

På bakgrunn av etablert praksis i vurderingen av søknader om startlån og 
endring i navn på låneforvalter er det behov for noen endringer og justeringer i 
retningslinjene for behandling av søknader om startlån. 

 
Fakta i saken: 

 
1. Redegjørelse for boligkontorets arbeid med startlån og status for 

startlån 2021 
 
Ved behandling av sak 139/20 Oppdatering av retningslinjer for behandling av 

søknader om startlån den 10.12.2020 vedtok kommunestyret følgende:  
 

«Det bes om en sak innen ett år som viser til organiseringen av boligkontoret og 

arbeidet innenfor tiltaksområder for startlån og Husbanken. Saken bestilles som 
en del av arbeidet med fattigdomsproblematikken med det mål at kommunen 
jobber strategisk for best mulig tilretteleggelse for de innbyggere som trenger å 

søke startlån og tilskuddsmidler blir gitt den muligheten.   
 

Det bes også om årlig status i foreliggende kommunestyreperiode som 

rapporterer om antall søknader, antall innvilget, sum penger lånt ut, høyeste 
stønad. Slik kan vi få et sammenlikningsgrunnlag vi kan ta stilling til i 2023.»  

  
Organiseringen av boligkontoret og arbeidet innenfor tiltaksområder for 
startlån og Husbanken:  

Startlån er ett av flere boligsosiale virkemidler som er rettet mot privatpersoner 
som ikke kan finansiere et boligkjøp gjennom ordinære kredittinstitusjoner. 
Lånet skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet 

til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Kommunene tar opp 
lån hos Husbanken som forvalter ordningen på vegne av staten. Det er 

kommunene som har ansvar for å tildele og forvalte startlånene.  

Startlån er behovsprøvd og kan gis til å kjøpe bolig, utbedre eller tilpasse bolig, 
bygge ny bolig eller refinansiere dyre lån, dersom dette bidrar til at husstanden 
kan bli boende i boligen. Det er et krav om at søkeren har langvarige 

boligfinansieringsproblemer, og at søkeren har utnyttet sparepotensialet sitt. 
Barnefamilier, søkere som har sosiale/helsemessige utfordringer og søkere som 

bor i kommunale boliger kan få lån uten krav om sparing og langvarige 
finansieringsproblemer dersom hensynet til å skape en trygg, god og stabil 
bosituasjon taler for det. Det er uansett en forutsetning at de ikke kan få 

finansiering i vanlig bank. Boligen må ikke være dyrere enn at søker kan klare å 
betjene boutgiftene over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til 

livsopphold. 
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I Ås kommune er det Enhet Eiendom v/Boligkontoret som har ansvaret for 
behandling av søknader om startlån og boligtilskudd. Det er 3 administrative 

stillinger tilknyttet boligkontoret som rapporterer direkte til enhetsleder for 
Eiendom. Stillingene har ansvar for den løpende oppfølging av leieforhold i 
kommunale boliger, samt saksbehandling og vedtak startlån og husbankens 

tilskuddsordninger. I 2021 var det ca. 1 årsverk som arbeidet med 
startlånsøknader. 

 
Informasjon om muligheten til å søke startlån ligger på Ås kommunes nettside. 
Der er det også linket til Husbankens nettsider som har utfyllende informasjon. 

 
Ansatte på boligkontoret - og til dels andre tjenesteområder som har kontakt 

med mulige søkere gir også informasjon og veiledning om mulighetene i 
startlånordningen via telefon og i noen tilfeller også i møter med enkeltpersoner. 

Søkere til - og leietakere i kommunale boliger får også i visse tilfeller orientering 
om muligheten til å søke startlån.  
 

Søknadsprosessen skjer via Husbankens digitale saksbehandlingssystem 

«Startskudd», og søkerne identifiserer seg ved å logge seg inn via Bank ID. 
Kommunikasjonen med søkerne skjer primært ved meldinger i det elektroniske 

saksbehandlingssystemet og per telefon. I noen tilfeller innkalles søkerne til 
møter for veiledning.  

Boligkontoret vurderer søknadene med utgangpunkt i Forskrift om lån fra 

Husbanken og Husbankens veileder til forskriften, supplert med Ås kommunes 
retningslinjer for behandling av søknader om startlån og etablert praksis. 
Saksbehandlerne deltar jevnlig på møter og kurs med Husbanken for oppdatering 

og dialog om startlånordningen, og for å høre om andre kommuners erfaringer 
og praksis.  

De aller fleste sakene er søknader om finansieringsbevis for kjøp av bolig. Når 

søkere som har fått finansieringsbevis finner en aktuell bolig de ønsker å gi bud 
på, skal de kontakte saksbehandler ved boligkontoret, som da ser gjennom 
salgsprospekt, vurderer om boligen er en egnet og nøktern bolig for familien over 

lengere tid, og hvor mye de eventuelt kan by på den aktuelle boligen. 
Kommunen har ingen ordning for å bistå på visning. 

Boligkontoret fatter endelig vedtak om lån og vilkår knyttet til den konkrete 

boligen når kjøpekontrakt er signert. Lånedokumenter utstedes av kommunens 
låneforvalter, Intrum. Boligkontoret bistår boligkjøperne i forbindelse med 

gjennomgang og signering av dokumenter der det er behov for det. 
 
Øvrige saker er søknader om refinansiering av gjeld for å kunne beholde boligen, 

samt søknader om lån og tilskudd til utbedring eller tilpassing av bolig. I 
refinansieringssaker samarbeider boligkontoret med gjeldsrådgiver i NAV for å 

finne løsninger. I flere tilfeller er det NAV som har foreslått å søke om 
refinansiering via startlån. I søknader om tilpassing er det et eget boligteam som 
samarbeider. Ergoterapeut vurderer brukers funksjon og behov for tilrettelegging 

i bolig, og bistår med koordinering av samarbeid mellom involverte aktører i 
boligtilpassingssaken. Fagperson med byggeteknisk kompetanse i Enhet Eiendom 

bistår med byggeteknisk vurdering av muligheter, vurdert opp mot brukers 

https://www.as.kommune.no/startlaan.556036.no.html
https://husbanken.no/person/startlaan/
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behov for boligtilpassing. Saksbehandlere for startlån og tilskudd på 
boligkontoret gir informasjon om og vurderer søknader om finansiering. 

 
I 2022 har det kommet på plass nye rutiner for klagesaksbehandlingen. Enhet 
for byggesak og geodata fungerer som sekretariat for klageinstansen og 

utarbeider innstilling i sakene for behandling i Formannskapet som er 
klageinstansen.  

  
Rapportering av status startlån 2021:  
 

Enhet Eiendom mottok 124 søknader om startlån i 2021, og fattet til sammen 
136 vedtak. Vedtakene inkluderer også søknader mottatt i 2020. På grunn av 
ressurssituasjonen ble saksbehandlingstiden lang og det opparbeidet seg en stor 

restanse av ubehandlede søknader i 2020. Saksbehandlingstiden var på et 
tidspunkt opp mot 7 måneder. Tiltak ble iverksatt og saksbehandlingstiden ble på 

et akseptabelt nivå i tidlig 2021.  
 
Det ble innvilget 27 finansieringsbevis, to finansiering av tilpasning av bolig og 

en finansiering av prosjektering av mulig boligtilpasning. 
 

Til sammen ble det utbetalt lån på ca 62 millioner kr. Det ble utbetalte tilskudd 

på 0,6 mill kr, hvorav 0,5 mill kr til tilpasning og 0,1 mill kr til etablering ved 
kjøp av bolig. 
 

Utbetaling av lån og tilskudd fordelte seg på 22 søkere/familier og resulterte i at: 
 2 fikk tilpasset boligen 

 2 fikk refinansiert lån så de kunne beholde boligen  
 18 kjøpte bolig  
 Ytterligere 7 fikk finansieringsbevis, men fant ikke egnet bolig til det 

lånebeløpet de kunne betjene. 
 

5 enslige, 8 barnefamilier med en voksen og 9 barnefamilier med to voksne fikk 
kjøpt seg bolig, sikret seg å beholde boligen sin eller tilpasset/utbedret boligen. 
Til sammen 20 barn i alderen 0-12 år og 7 ungdommer i alderen 13-18 år fikk 

seg et hjem som familien eier ved hjelp av startlånordningen. 
 

Høyeste lånebeløp som ble utbetalt i 2021 var på 4 880 692 kroner for kjøp av 
bolig til en barnefamilie med tre barn. Laveste lånebeløp til kjøp av bolig var 
755 600 kr, som var samfinansiering med annen bank. Laveste utbetaling uten 

samfinansiering var 1 395 879 kr. Gjennomsnittlig lånebeløp til kjøp av bolig 3,3 
millioner kr (refinansiering og tilpasning/utbedring holdes her utenfor). 

 
Boligkontoret mottok 14 klager på vedtak i 2021. To av vedtakene ble omgjort 
av boligkontoret, 1 trukket, 1 avvist og 1 ble behandlet i klageinstansen som 

opprettholdt vedtaket. Klageinstansen behandlet i 2021 totalt 4 klager hvorav 3 
var innkommet i 2020. Klageinstansen opprettholdt vedtakene i sakene. 

 
Det er ikke registrert noe økonomisk tap for kommunen som følge av 

misligholdte lån i 2021.  
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2. Endringer i Retningslinjer for behandling av søknader om startlån  
 

Kommunene er ikke forpliktet til å ha en ordning med startlån. De som velger å 
tilby startlån må forholde seg til de overordnede føringene som er gitt i Forskrift 
for lån fra Husbanken. Husbanken har utarbeidet føringer på praktisering av 

ordningen gjennom veiledning til forskriften. Siden forskriften og føringene åpner 
for stor grad av skjønn, har mange kommuner valgt å ha egne retningslinjer. Ås 

kommunes retningslinjer inneholder hovedsakelig en oppsummering av det som 
fremgår av nevnte forskrift. Gjennom behandlingen av sakene har det utviklet 
seg en praksis i vurderingen og prioriteringen uten at det er nedskrevet i 

retningslinjene:  
 

 Boligkontoret mottar innimellom søknader fra personer som er bosatt i 
annen kommune enn Ås. Den klare og faste praksis har vært at søkerne 

har fått avslag i slike tilfeller, med noen særskilte unntak ved nær 
tilknytning til kommunen. Begrunnelsen i avslagsvedtakene har vært at Ås 
kommune velger å prioritere egne innbyggere ved tildeling av startlån på 

grunn av begrensede startlånmidler og mange som søker startlån, og at 
kommunens klare praksis er at søkere som utgangpunkt må være bosatt 

med adresse i Ås kommune for å få lån.  
 
Formannskapet har som klageinstans også vært enig i boligkontorets 

praksis med å kreve bosted i kommunen i vedtak i 2021: saksnr 55/21 
datert 02.06.2021 og sak 54/21 datert 02.06.2021.  

 
 Å kommune har hatt en langvarig praksis om at boligen som kjøpes med 

startlån må ligge i Ås kommune. 

 

 Ås kommune har i sin praksis stilt krav om at søkere må ha permanent 

oppholdstillatelse eller varig oppholdsrett for å få startlån. 

 
Rentevilkår 

Startlån innvilges med utgangpunkt i Husbankens rente – og avdragsvilkår. I 
kommunens retningslinjer er det i dag fastsatt at startlån normalt skal gis med 
flytende rente. Det er gitt mulighet for å avtale fastrente for en nærmere 

bestemt periode i unntakstilfeller.  
 

I praksis er det i enkelte tilfeller en forutsetning at lånet gis med avtale om 
fastrente allerede ved etableringen, for at søkeren skal kunne klare å betjene et 
stort nok lån over tid. 10 års fastrente er den mest brukte tidsrammen. I 2021 

ble 6 låneavtaler inngått med fastrente på 3, 5 eller 10 år. 
 

Låntakere kan selv inngå avtale om fastrente med låneforvalter i ettertid. 
Per 31.12.2021 var det 10 låntakere som hadde avtale om fastrente. 
 

Forhåndstilsagn 
Forhåndstilsagn i form av finansieringsbevis gis automatisk med 3 måneders 

varighet i Husbankens system. Det har for mange av søkerne vært vanskelig å 
finne en egnet bolig i løpet av tre måneder. Boligkontoret har derfor i mange 
tilfeller forlenget lånetilsagnet tre måneder til.  

 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-11-18-1546
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-11-18-1546
https://www.husbanken.no/bransje/lan-og-tilskudd/veileder-laan/


Ås kommune 

Kommunestyret 26.10.2022  Side 37 av 86 

 

Låneforvalter 
Kommunens låneforvalter Lindorff har byttet navn til Intrum.  

 
Vurdering: 
 

Organisering og arbeid med startlån 
Manglende økonomisk evne til å betjene et startlån er en av hovedårsakene til 

avslag på søknad om startlån. Boligprisene i Ås kommune er svært høye og 
spesielt for barnefamilier med mange barn er det vanskelig å finne en egnet bolig 
innenfor de økonomiske rammene til familien. Det er derfor viktig å kunne 

benytte ulike virkemidler for å muliggjøre låneopptak for de som har behov for 
en stabil og trygg bosituasjon, spesielt gjelder dette barnefamilier. Virkemidlene 

som kan gi mulighet for å betjene et stort nok lån til å kjøpe egnet bolig er blant 
annet å gi tilbud om lån med fastrente i en periode, avdragsfrihet og/eller 

nedbetalingstid over 30 år. 
 
Tilskudd til etablering i tillegg til lån vil kunne muliggjøre boligkjøp for flere. 

Tilskuddsmidlene gis ikke lenger øremerket til kommunen. Stortinget vedtok å 
innlemme tilskudd til etablering, tilskudd til tilpasning og tilskudd til utredning og 

prosjektering i kommunerammen fra 2020. Det er derfor kommunen selv som 
må avsette midler til ordningene i kommunes økonomi og budsjettplan. I Ås er 
det bevilget 700 000 kr i tilskuddsmidler for 2022. Disse midlene skal også dekke 

eventuelt tilskudd til tilpasning av bolig og utredning og prosjektering. 
Muligheten for å gi tilskudd både til tilpasning og til kjøp av bolig er derfor svært 

begrenset. Kommunedirektøren ønsker derfor i løpet av året å fremme en egen 
sak for Kommunestyret vedrørende tilskuddsordningen. 
 

En vurdering av ordningen «leie til eie» planlegges også lagt fram som egen sak i 
løpet av 2022. 

 
Boligkontoret erfarer at det kan være et større potensiale for å bistå aktuelle 
søkere ved ytterligere samarbeid med NAV både generelt og i konkrete saker, 

blant annet for å avklare hvilke stønadsordninger som kan være aktuelle for å 
muliggjøre at enkeltpersoner kan klare å betjene et startlån over tid, og for å 

klare å beholde boligen i situasjoner der den økonomiske situasjonen endrer seg 
vesentlig. Boligkontoret ser også i flere tilfeller behov for en ordning med bistand 
til selve kjøpsprosessen med visning, budgivning. 

 
Krav om folkeregistrert adresse 

Kommunen skal først og fremt tilby tjenester til innbyggere i kommunen, og med 
begrensede midler til utlån bør de som er bosatt i Ås kommune eller har nær 
tilknytning hit prioriteres. Prisnivået på boliger i Ås kommune er høyt i dagens 

marked. Det er begrenset med boliger i det prisnivået startlånsøkere kan 
håndtere. Det er derfor mange som konkurrerer som de samme boligene og flere 

som ikke finner egnet bolig i Ås kommune selv om de får tilbud om lån. 
 

Dersom det åpnes for søknader fra andre kommuner vil det medføre en høyere 

belastning på saksbehandlingen og i det aktuelle boligmarkedet i Ås.  
 

Krav om botid eller tilknytning til kommunen fremgår ikke av Forskrift om lån fra 
Husbanken og er heller ikke i veiledningen fra Husbanken. Det er per i dag ikke 

nedfelt i Ås kommunes retningslinjer, noe som har medført at personer som bor i 
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andre kommuner sender søknad til Ås kommune. Da andre kommuner har 
konkrete regler om dette i sine retningslinjer, kan søkere tro at det ikke gjelder i 

Ås kommune. Av de nabokommunene som har egne retningslinjer for startlån, 
har alle regler om at søkeren må være folkeregistrert i kommunen for å få lån. 
Noen har nedfelt krav om en viss botid i kommunen og noen har unntak fra 

regelen ved sterk tilknytning til kommunen. 
 

Vilkårene for å få startlån må være forutsigbare, men samtidig må det være 
fleksibilitet i vurderingene i den enkelte sak ut fra søkerens situasjon. Det vil 
være spesielle tilfeller der sterk tilknytning til kommunen kan tilsi at søknaden 

likevel tas til behandling etter en helhetsvurdering. Eksempler på slik sterk 
tilknytning kan være tidligere botid av lengere varighet, nær familie bosatt i 

kommunen, barn på skole eller i barnehage i kommunen, lang reisevei til 
arbeidssted i kommunen mv.  

 
Konsekvensene ved at vilkåret om bosted eller tilknytning ikke er oppfylt vil da 
være at saken avslås på dette grunnlag uten ytterligere realitetsbehandling. I 

praksis har det ikke vært stilt krav om botid i kommunen forut for søknaden. 
 

Krav om kjøp av bolig i Ås kommune 
Ås kommune har i praksis stilt krav om at boligen som kjøpes og finansieres med 
startlån, må ligge i Ås kommune. Forskriften eller veiledning fra Husbanken sier 

ikke noe om hvor boligen må ligge. Noen andre nærliggende kommuner har krav 
om kjøp av bolig i egen kommune, mens de fleste ikke har noe informasjon om 

dette i egne retningslinjer. 
 
Hensynet til oppfølging av lånet i ettertid tilsier at boligen bør ligge i Ås 

kommune. Dersom det skulle bli behov for økonomisk bistand på et senere 
tidspunkt er det en klar fordel at boligkontoret kan samarbeide med NAV og 

tjenester i egen kommune og ikke er avhengig av tiltak fra annen kommune. 
 
I mange tilfeller ser vi at det for søkerne vil være lettere å få kjøpt bolig i andre 

kommuner der prisene er lavere. Samtidig bør støtten gå til de som skal forbli 
innbyggere i Ås kommune. 

 
Krav om varig/permanent oppholdstillatelse 
Det står ikke noe i Forskrift om lån fra Husbanken om krav til søkerens 

oppholdsstatus i Norge. I veilederen fra Husbanken står det at det ikke er krav 
om at søkeren skal ha norsk statsborgerskap for å få lån, og at personer med 

permanent oppholdstillatelse blir vurdert på lik linje med norske søkere. 
Husbanken legger imidlertid opp til at kommunen kan gi lån til personer også før 
de har permanent oppholdstillatelse ut fra en konkret vurdering av behov og 

sikkerheten for fremtidige betjening av lånet, ref. veiledning til forskriften § 5-2. 
  

Når en søker kun har midlertidig oppholdstillatelse vil det være et 
usikkerhetsmoment knyttet til både langvarig behov for bolig i Norge og 
sikkerheten for at lånet blir betalt ved eventuelt retur til hjemlandet.  

 
Spørsmålet er om Ås kommune skal stille et absolutt krav om at søkeren har fått 

permanent oppholdstillatelse eller varig oppholdsrett for å få lån, eller om det 
skal kunne gis lån tidligere etter en individuell vurdering av den konkrete 

søkerens situasjon. 
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Innvandrere kommer til Norge på ulike grunnlag. Ikke alle oppholdstillatelser 

danner grunnlag for å få permanent oppholdstillatelse. Det bør ikke være 
nødvendig at saksbehandlere som behandler startlån setter seg inn i alle ulike 
oppholdsgrunnlag og konsekvenser av disse. Det taler for at det stilles et krav 

om dokumentasjon på permanent oppholdstillatelse. 
 

Flyktninger er av de gruppene som er nevnt som del av målgruppen for startlån, 
og mottar som regel bistand fra tjenester i kommunen i en periode, herunder 
som leietakere i kommunale boliger. For denne gruppen kan det i visse tilfeller 

være aktuelt å bruke startlån som et virkemiddel for å få en egnet og varig 
bosituasjon. Det bør derfor kunne være mulig å gi startlån tidligere i spesielle 

tilfeller, for eksempel dersom alle forhold ligger til rette for at søkerne kommer til 
å få permanent oppholdstillatelse, og derfor si at kravet er hovedregelen.   

 
Søkerne må uansett oppfylle øvrige vilkår for å få startlån, herunder krav til 
betjeningsevne.  

 
Punkt 6 Rente- og avdragsvilkår  

Hensynet til fleksibilitet og muliggjøre at flere kan få startlån tilsier at fastrente 
tas inn som et alternativ til flytende rente og ikke kun som unntaksmulighet i 
særlige tilfeller. Husbanken oppfordrer til å benytte fastrente som et virkemiddel 

for å kunne gi lån. Det er da ikke behov for å ta høyde for renteøkning på 
samme måte som ved flytende rente. I praksis vurderes lånemulighetene både 

opp mot flytende og fast rente. 
 
Punkt 8 Vedtak om enkeltlån 

Varighet på finansieringsbeviset bør følge systemet til Husbanken som legger 
opp til 3 mnd i første omgang og gir mulighet til forlengelse, noe som også er 

gjort i praksis. Boligmarkedet tilsier at det kan ta tid før egnet bolig er 
tilgjengelig. Saksbehandler vil ta en vurdering av lånets størrelse basert på 
aktuell rentesats ved fornyelse for å unngå at lånetilsagn forlengelse på feil 

grunnlag. 
 

Punkt 10 Utbetaling av lånet 
Informasjonen om låneforvaltningen må stemme med faktiske forhold.  
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ved større fleksibilitet ved bruk av fastrente vil lånerammen fra Husbanken 

utnyttes på best mulig måte ved at de som får lånetilsagn får kjøpt seg en egnet 
bolig de kan bo i over lengere tid. Det kan frigjøre kommunale boliger, få flere 
selvhjulpne med eid bolig og igjen frigjøre midler fra støtteordninger som 

bostøtte, sosialstønad mv. 
 

Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
 

Alternativer: 
Opprettholde retningslinjene slik de er i dag. Alternativt andre enkeltjusteringer i 

det fremlagte forslaget. 
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Konklusjon med begrunnelse: 
Retningslinjene for behandling av søknader om startlån endres ved å tilføye 

følgende krav for å få innvilget startlån: Folkeregistrert bosted i kommunen med 
unntak for sterk tilknytning, krav om at boligen skal kjøpes i Ås kommune og 
hovedregel om at krav til permanent oppholdstillatelse/varig oppholdsrett før 

startlån kan gis. 
 

Endringene vil stadfeste etablert praksis og gi forutsigbarhet for søkerne og sikre 
likebehandling i vurdering av søknadene. Ved si at reglene er hovedregler gis det 
fleksibilitet til å finne de beste løsningene for boligutfordringene i spesielle 

tilfeller. Tydelige regler vil også gi kortere saksbehandlingstid ved at personer 
som ikke fyller kravene ikke søker, eller at søknaden kan avslås uten 

realitetsbehandling. 
 

Vilkårene om rente endres slik at fastrente ikke bare tilbys i unntakstilfelle, men 
også kan være et effektivt virkemiddel for å gi de som trenger det mulighet til å 
kjøpe bolig også i en tid der rentenivået stiger samtidig som både boutgifter og 

andre utgifter øker.   
 

Lånetilsagnet lengde endres til 3 måneder med mulighet for forlengelse 3 
måneder i samsvar med praksis og behov for å få reell mulighet til å finne en 
egnet bolig og unngå behandling av ny søknad med en gang. 

 
Navn på kommunens låneforvalter fjernes fra retningslinjene. Det vil da ikke 

være behov for endring av retningslinjene dersom låneforvalter endrer navn eller 
hvis kommunen inngår avtale med ny låneforvalter. 
 

Kommunedirektøren anbefaler: 
Redegjørelse og rapportering tas til orientering.  

Forslaget til endringer i Retningslinjer for behandling av søknader om startlån 
vedtas som foreslått. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-92/22 
Politisk møteplan 2023 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  22/02467-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 68/22 31.08.2022 

2 Kommunestyret 77/22 14.09.2022 

3 Kommunestyret 92/22 26.10.2022 

 

 
Nytt vedlegg 19.10.2022:  

3. Notat til kommunestyret – kostnadsberegninger dagmøter 
 
 

Formannskapets innstilling 31.08.2022: 
1. Politisk møteplan for formannskap, kommunestyre, råd og utvalg vedtas i 

henhold til vedlagt møtekalender alternativ A, men med forbehold om at 
enkelte møter holdes som et prøveprosjekt på dagtid.  

2. Møtene i råd, utvalg, formannskap og kommunestyre holdes som følger, men 

med forbehold om at enkelte møter holdes som et prøveprosjekt på dagtid: 

 
3.  Utvalgene og rådene kan ved behov selv vedta justeringer innenfor den 

 vedtatte møtestrukturen. Øvrige justeringer følges opp av formannskapet. 
_____ 

 
 
 

Ungdomsråd (UR) 

 

Kl. 15.30 Ås rådhus  

Eldreråd (ER) 

 

Kl. 15.30 Lille sal 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse (FR) 

 

Kl. 17.30 Lille sal 

Hovedutvalg for næring og miljø (HNM) 

 

Kl. 18.00 Store salong 

Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) 

 

Kl. 18.30 Store sal 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 

 

Kl. 18.30 Store salong 

Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) 

 

Kl. 18.00 Lille sal 

Utvalg for kommunale byggeprosjekter (UKB)  

 

Kl. 16.30 Moerveien 10  

Administrasjonsutvalg (ADM) 

 

Kl. 16.30 Lille sal 

Valgstyre (V) 
 

Kl. 18.00 Lille sal 

Formannskap (F) 
 

Kl. 18.00 Lille sal 

Kommunestyre Kl. 18.00 Store sal 
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TIDLIGERE BEHANDLINGER: 
 

Formannskapets behandling 31.08.2022: 
Martin Løken (MDG) fremmet følgende forslag: 
Fremmer alternativ B, men med formannskapsmøter på torsdager. 

 
Omforent forslag: Enkelte møter holdes som et prøveprosjekt på dagtid. 

 
Votering: 
MDG’s forslag ble nedstemt 8-1(MDG). 

Alternativ A i kommunedirektørens innstilling ble tiltrådt 8-1(MDG). 
Det omforente forslaget ble tiltrådt 8-1(uavh). 

 
_____ 

 
 
Kommunestyrets behandling 14.09.2022: 

Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 
 

Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 14.09.2022: 

Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
1.  Politisk møteplan for formannskap, kommunestyre, råd og utvalg vedtas i 

henhold til vedlagt møtekalender alternativ ………  
 

2.  Møtene i råd, utvalg, formannskap og kommunestyre holdes som følger: 

 
3. Utvalgene og rådene kan ved behov selv vedta justeringer innenfor den 

vedtatte møtestrukturen. Øvrige justeringer følges opp av formannskapet. 
 
 

 
Ås, 16.08.2022 

 
Tom-Arne Tørfoss Wenche Vedhugnes 
Kommunedirektør HR-sjef 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 

Kommunestyret 
 

Ungdomsråd (UR) 
 

Kl. 15.30 Ås rådhus  

Eldreråd (ER) 
 

Kl. 15.30 Lille sal 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse (FR) 
 

Kl. 17.30 Lille sal 

Hovedutvalg for næring og miljø (HNM) 
 

Kl. 18.00 Store salong 

Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) 
 

Kl. 18.30 Store sal 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 
 

Kl. 18.30 Store salong 

Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) 
 

Kl. 18.00 Lille sal 

Utvalg for kommunale byggeprosjekter (UKB)  
 

Kl. 16.30 Moerveien 10  

Administrasjonsutvalg (ADM) 
 

Kl. 16.30 Lille sal 

Valgstyre (V) 
 

Kl. 18.00 Lille sal 

Formannskap (F) 
 

Kl. 18.00 Lille sal 

Kommunestyre Kl. 18.00 Store sal 
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Vedlegg: 
1. Alternativ A - Møtekalender 2023 

2. Alternativ B - Møtekalender 2023 
3. Notat til kommunestyret - kostnadsberegning dagmøter 
    (nytt vedlegg 19.10.2022) 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Politisk sekretariat 
Referatsak i råd og utvalg 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 

Politisk møteplan for formannskap, kommunestyre, råd og utvalg vedtas av 
kommunestyret i denne saken. Det legges fram to alternative forslag, der 

alternativ B innebærer endret møtestruktur.  
 
Fakta i saken: 

Kommunestyre, formannskap, råd og utvalg holder sine møter etter fast 
møteplan. Ekstraordinære møter holdes når 1/3 av medlemmene krever det eller 

ordfører/leder finner det nødvendig. Det foreslås i denne saken at 
kommunestyret vedtar møteplan også for råd og utvalg. 

 
Møtene legges utenom skoleferier og dager før offentlig fridag. Ordningen med 
ca. syv møterunder i året videreføres.  Hovedutvalg for teknikk og plan har 

erfaringsmessig hatt behov for to ekstra møter i året, dette er innarbeidet i 
møteplanen. Møterunden før sommerferien legges så sent som mulig for at sak 

om planrammer og budsjettforutsetninger kan følge ordinær utsendelse. 
 
Møter i formannskap og kommunestyre holdes som hovedregel onsdag kl. 18.00, 

med unntak av kommunestyrets heldagsmøter i juni og desember med start kl. 
09.00. 

 
Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 
Valgdagen er mandag 11. september. Erfaringsmessig bør det ikke legges møter 

tett opp til valget. Kommunestyrets møte er derfor lagt til en uke etter valget. 
 

Det konstituerende møte i kommunestyret foreslås holdt 25. oktober. 
Avtroppende kommunestyre møter samme dag/rett før det konstituerende 
møtet. Fristen for konstituering er 31. oktober. 

 
Tidspunkt for folkevalgtopplæring settes opp allerede nå av hensyn til 

planlegging. Torsdag 2. november og fredag 3. november foreslås. 
 
Budsjettbehandling 

Budsjettseminaret holdes i juni på samme dag som formannskapets møte. 
Budsjettpresentasjonen gis i formannskapet onsdag 25. oktober kl. 16.30. 

Budsjettbehandlingen i råd, utvalg og formannskap 1. gang er lagt til uke 45 /46.  
 
Formannskapets innstilling skal etter kommuneloven §14-3 offentliggjøres minst 

14 dager før kommunestyret behandler budsjettet. Det foreslås at 
formannskapet legger fram sin innstilling tirsdag 28. november og at 

kommunestyret behandler saken i heldagsmøte onsdag 13. desember. Alternativt 
kan formannskapet holdes onsdag 29. november. 
 

 
 

 
 

 

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§14-3
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Møtestruktur: 
 

Alternativ A 
Politisk møteplan har blitt lagt opp etter følgende møtestruktur siden 2014: 
 

 
 

 
 
 

Med denne modellen vil uttalelser fra rådene og innstillinger fra utvalgene være 
tilgjengelig i best mulig tid før sakene behandles i formannskapet. Uttalelser og 

innstillinger vil samtidig inngå som del av møteinnkallingen til kommunestyret.  
 

Alternativ B 
Dette forslaget innebærer ny møtestruktur der formannskapet holdes i samme 
uke som råd og utvalg. Onsdag opprettholdes som møtedag for ADM og 

formannskap, mens utvalgene og rådene holder møtene på mandag og tirsdag. 
Kommunestyrets møte holdes to uker etter formannskapets møte på samme 

måte som i alternativ A. I denne modellen kan ikke uttalelser og innstillinger fra 
råd og utvalg foreligge før i formannskapets møte. Det blir dermed mindre tid til 
å vurdere innstillinger på forhånd. Fordelen vil være at det blir lengre tid til 

politiske forberedelser før møtene starter, og at uke 2 kan benyttes til 
gruppemøter. 

 
 
 

 
 

Vurdering: 
 
 

Vurdering: 
Formannskapets og kommunestyrets møtestruktur legger premissene for møter i 

folkevalgte organ. For en mer effektiv behandling av møteplansakene foreslår 
kommunedirektøren at kommunestyret vedtar tidspunkt for møter i samtlige 
faste råd og utvalg. Rådene og utvalgene kan ved behov selv vedta justeringer 

innenfor den vedtatte møtestrukturen. 
 

Behandlingstiden i begge alternative forslagen er like lange.  
 
Kommunedirektøren vil fra høsten 2022 starte et prosjekt for anskaffelse av nytt 

møtebehandlingssystem. Dette bør blant annet inneholde digital votering, 
systemer for innlegging av forslag, voteringsrekkefølge og annen 

møtelederstøtte. Målet er forenkling og bedre oversikt for alle. Systemet skal 
etter planen tas i bruk etter valget i 2023.  
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 

UKE 1 

Utsendelse til 

råd, utvalg og 

formannskap 

UKE 2 

Råds- og 

utvalgsmøter 

UKE 3 

ADM- og 

formannskaps
-møter 

UKE 4 

Utsending 

kommunestyre 

UKE 5 

kommunestyre 
møte 

UKE 1 

Utsendelse til 

råd, utvalg og 

formannskap 

UKE 2 

Politisk 

forberedelse 

UKE 3 

Råd, utvalg og  

formannskaps

-møter 

UKE 4 

Utsending 

kommunestyre 

UKE 5 

kommunestyre 

møte 
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K-93/22 
Politisk reglement - kap. 4 Kontrollutvalget 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  19/03077-59 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 51/22 01.06.2022 

2 Formannskapet 60/22 08.06.2022 

3 Kommunestyret 53/22 15.06.2022 

4 Kommunestyret 75/22 14.09.2022 

5 Kommunestyret 93/22 26.10.2022 

 

 
Formannskapets innstilling 08.06.2022: 

Politisk reglement for kontrollutvalget endres til følgende: 
 
Utvalgets ansvarsområde 

Kontrollutvalget er opprettet for å ivareta oppgaver, ansvar og myndighet etter 
koml. kapittel 23. Se også og forskrift 17.06.2019 nr. 904 om kontrollutvalg og 

revisjon. 
Utvalgets generelle myndighet 
Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid og innstiller til 

kommunestyret. I saker som skal oversendes til kommunestyret, skal 
kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler 

saken.   
 
Kontrollutvalgets sammensetning: 

Kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer. Kommunestyret velger selv leder, 
nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer. Lederen kan ikke være 

medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. Minst ett 
medlem skal velges blant kommunestyrets medlemmer 
 

_____ 
 

 
TIDLIGERE BEHANDLINGER: 

 
Formannskapets behandling 08.06.2022: 
Kontrollutvalgets uttalelse av 8.3.2022 ble lagt fram i sak K-sak 27/22. 

 
Bengt Nøst-Klemmetsen fremmet følgende forslag til endring av 

kommunedirektørens innstilling 2. avsnitt: 
 

Utvalgets generelle myndighet 

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid og innstiller til 
kommunestyret. I saker som skal oversendes til kommunestyret, skal 

kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget 
behandler saken.   

 

Formannskapet la til grunn at følgende avsnitt inngår i kapittel 4: 
 Kontrollutvalgets sammensetning: 
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Kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer. Kommunestyret velger selv leder, 
nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer. Lederen kan ikke 

være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. 
Minst ett medlem skal velges blant kommunestyrets medlemmer 

 

Votering:  
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt 

 
Høyres tilleggsforslag til kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

_____ 
 

Kommunestyrets behandling 15.06.2022 og 14.09.2022: 
Ordfører foreslo å utsette saken av tidsmessige årsaker. 

 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 15.06.2022 og 14.09.2022: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
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Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Politisk reglement for kontrollutvalget endres til følgende: 

 
Utvalgets ansvarsområde 

Kontrollutvalget er opprettet for å ivareta oppgaver, ansvar og myndighet etter 
koml. kapittel 23. Se også og forskrift 17.06.2019 nr. 904 om kontrollutvalg og 
revisjon. 

 
Utvalgets generelle myndighet 

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. I 
saker som skal oversendes til kommunestyret, skal kommunedirektøren gis 
anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken.   

 
 

 
Ås, 12.05.2022 

 
Tom-Arne Tørfoss Wenche Vedhugnes 
kommunedirektør HR-sjef 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Formannskapet 
Kommunestyret 
 

 
Vedlegg:  

 
 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kontrollutvalget 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
 
 

Fakta i saken: 
Kommunestyret vedtok politisk reglement i K-sak 27/22, 23.3.2022 med blant 

annet følgende tillegg: Kommunedirektøren legger fram et nytt forslag om 
kontrollutvalgets reglement på bakgrunn av kontrollutvalgets uttalelse, til 
kommunestyrets møte den 15.06.2022. 

 
Gjeldende politisk reglement kap. 4 lyder: 

 

4. Kontrollutvalget 

Kontrollutvalget og kontrollutvalgets sekretariat er opprettet for å ivareta 

oppgaver, ansvar og myndighet etter koml. kapittel 23. Se også og forskrift 
17.06.2019 nr. 904 om kontrollutvalg og revisjon. 

  
Kommunestyret kan bestemme, i forskrift eller for ett enkelt møte, at 
kontrollutvalget ikke har rett til å være til stede i lukket møte i kommunestyret, 

jf. forskrift om kontrollutvalg  
§ 4. 

 
Kontrollutvalgets sammensetning: 
Kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer. Kommunestyret velger selv leder, 

nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer. Lederen kan ikke være 
medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. Minst ett 

medlem skal velges blant kommunestyrets medlemmer. 
 
Kontrollutvalget vedtok en uttalelse til dette reglementet i sitt møte den 

8.3.2022. 
 

Vurdering: 
Kontrollutvalget vedtok sin uttalelse i sin sak 12/22 den 8.3.2022. Her foreslås et 

mer omfattende reglement med flere gjengivelser fra kommuneloven1. 
 
I det nye reglementet er sitater fra lov og forskrift i stor grad unngått for et 

mindre og enklere reglement. Kommunedirektøren er derfor i tvil om innspillene 
fra kontrollutvalget bør tas med.  

 
Kontrollutvalget har i sin uttalelse foreslått følgende endringer: 
 

Første avsnitt: 
Legge til overskriften «Utvalgets ansvarsområde», ta ut «kontrollutvalgets 

sekretariat».  
 

                                       
1 Kommuneloven kap. 23 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=kommuneloven
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Kommunedirektøren støtter innspillet og innarbeider det i nytt forslag. 
 

Andre avsnitt (nytt): 
Utvalgets generelle myndighet 
 

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid og innstiller overfor 
kommunestyret. I saker som skal oversendes til kommunestyret, skal 

kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken.  

  
Kommunedirektørens vurdering:  
Hele avsnittet med unntak av «og innstiller overfor kommunestyret» er en 

gjengivelse av lovteksten.2  Etter ordlyden i koml. § 23-5 skal kontrollutvalget 
rapportere til kommunestyret. Bestemmelsen omhandler ikke innstilling til 

kommunestyret. Det vises til at andre bestemmelser i kommuneloven som særlig 
omhandler innstillingsrett for kontrollutvalget. Videre fremgår det av 
forarbeidene til kommuneloven Prop. 46 (2017-2018) s 405: Når saker etter 

kontrollutvalgets behandling oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, vil 
kommunedirektørens rolle være å ekspedere saken videre til behandling der. 

Kommunedirektøren kan likevel gi supplerende opplysninger ved oversendelsen 
av saken til kommunestyret eller fylkestinget, jf. prinsippet om at saker skal 
være forsvarlig opplyst. Kommunedirektøren kan imidlertid ikke endre 

saksframstillingen til kontrollutvalget. Kommunedirektøren legger da til grunn at 
tanken er at ovennevnte skjer ved at kommunedirektøren innstiller.  

  
Kommunedirektøren foreslår at følgende tekst inntas i reglementet:   
  

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. I 
saker som skal oversendes til kommunestyret, skal kommunedirektøren gis 

anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken.   
 

 
Tredje og fjerde avsnitt (nytt) 
Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i 

kommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter 
kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.  

 
Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets 
saker skal behandles. Utvalgets leder kan la ett av de andre medlemmene i 

utvalget utøve denne retten på sine vegne.  
 

Kommunedirektørens vurdering: 
Tredje avsnitt fremgår direkte av forskriften2. Fjerde avsnitt fremgår direkte av 
loven3. Avsnittene foreslås ikke tatt med i reglementet.  

 
Femte avsnitt: 

 
 
 

                                       
2 Forskrift om kontrollutvalg og revisjon §2 
3 Kommuneloven § 23-2 annet ledd 

https://lovdata.no/forskrift/2019-06-17-904/§2
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§23-2
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Økonomiske konsekvenser: 
 

 
Miljømessige konsekvenser: 
 

 
Alternativer: 

 
 
Konklusjon med begrunnelse: 

I tråd med kommuneloven inntas følgende tekst i reglementet kap. 4:  
  

Utvalgets ansvarsområde  
Kontrollutvalget er opprettet for å ivareta oppgaver, ansvar og myndighet etter 

koml. kapittel 23. Se også og forskrift 17.06.2019 nr. 904 om kontrollutvalg og 
revisjon.  
  

Utvalgets generelle myndighet  
Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. I 

saker som skal oversendes til kommunestyret, skal kommunedirektøren gis 
anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Straks 
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K-94/22 
2. tertial rapport 2022 Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Live Christine Bjønness Saksnr.:  22/02941-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Arbeidsmiljøutvalget 2022 4/22 26.09.2022 

1 Ungdomsrådet 22/22 27.09.2022 

10 Kommunestyret 94/22 26.10.2022 

2 Eldrerådet 17/22 27.09.2022 

3 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 19/22 27.09.2022 

4 Hovedutvalg for næring og miljø 29/22 27.09.2022 

5 Hovedutvalg for teknikk og plan 42/22 28.09.2022 

6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 26/22 28.09.2022 

7 Hovedutvalg for helse og sosial 25/22 28.09.2022 

8 Administrasjonsutvalget 12/22 12.10.2022 

9 Formannskapet 87/22 12.10.2022 

 

 
 

Formannskapets innstilling 12.10.2022: 
1. 2. tertialrapport 2022 tas til orientering. 

 
2. Arbeidet med revidering av kommunens anskaffelsesstrategi må påbegynnes, 

og utkast til revidert anskaffelsesstrategi skal legges frem våren 2023. 

 
3. Rapportering på vedtatte klima-indikatorer skal skje tertialmessig der det er 

praktisk mulig, og tallene skal være oppdatert. 
 

_____ 

 
 

UTVALGENES BEHANDLINGER OG INNSTILLINGER: 
 

Formannskapets behandling 12.10.2022: 
Martin Løken (MDG) fremmet HNM’s innstilling med følgende endringer: 
Andre avsnitt, bare med fristen endret til "våren 2023".  

Tredje avsnitt, «årlig» endres til «tertialmessig der det er praktisk mulig» 
 

Votering: 
HNM’s innstilling:  
første avsnitt ble enstemmig tiltrådt, 

andre avsnitt med MDG’s endring ble enstemmig tiltrådt, 
tredje avsnitt med MDG’s endring ble enstemmig tiltrådt. 

 
_____ 

  

 
Administrasjonsutvalgets behandling 12.10.2022: 

Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 12.10.2022: 

2. tertialrapport 2022 tas til orientering 
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Hovedutvalg for helse og sosials behandling 28.09.2022: 
 

Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 28.09.2022: 

2. tertialrapport 2022 tas til orientering 
 

_____ 
  

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 28.09.2022: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 28.09.2022: 

2. tertialrapport 2022 tas til orientering 
 

_____ 

  
 

Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 28.09.2022: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 28.09.2022: 
2. tertialrapport 2022 tas til orientering. 

 
_____ 

 

  
 

Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 27.09.2022: 
Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet følgende fellesforslag fra MDG og SV: 

1. Arbeidet med revidering av kommunens anskaffelsesstrategi må 

påbegynnes, og utkast til revidert anskaffelsesstrategi skal legges frem 
innen 31. januar 2023. 

Begrunnelse: Det fremgår av tertialrapporten at «Arbeidet med revidering 
av anskaffelsesstrategien er utsatt på grunn av begrenset kapasitet og mye 
andre løpende oppgaver som må håndteres innen anskaffelser» og at 

«Dette arbeidet er utsatt på grunn av at løpende drift og fornying av 
utgåtte avtaler har måttet få prioritet.»   

 
HNM ble våren 2020 lovet at vi i løpet av høsten 2020 skulle få 
anskaffelsesstrategi til behandling. Høsten 2020 fikk vi imidlertid kun de 

sosiale aspektene ved anskafeflsesstrategien til behandling. Det ble da 
samtidig fattet et vedtak i HNM og kommunestyret (sak K-105/20) om at: 

«Rådmannen legger frem egen sak om reviderte anskaffelsesstrategi hvor 
krav om dyrevelferd, miljøkrav og lokal matproduksjon også vurderes.» Fra 
Rådmannens side ble det den gang understreket at dette ville komme 

våren 2021, og at det ikke var behov for å ta inn en dato for effektuering 
av vedtaket i selve vedtaket, da signalene fra oss om dette til Rådmannen 

var tydelige nok på dette. Også i tiltaksdelen til handlingsplan for klima og 
energi fremkommer det at revisjon av anskafeflsesstrategien skal skje i 

løpet av 2021. På mail fra undertegnede med spørsmål om fremdriften i 
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revidering av anskaffelsesstrategi, svarte Ellen Grepperud 2. november 
2021 at: «Denne saken er forsinket og kan tidligst komme opp våren 

2022.» 
 

2. Rapportering på vedtatte klima-indikatorer skal skje tertialmessig, og 

tallene skal være oppdatert. 
Begrunnelse: Det er ikke tilfredsstillende at det i 2. tertial 2022 (Del 6: 

Klimamål og tiltak) henvises til tall oppdatert i 2019 og 2020. For at vi skal 
kunne følge med på at klima- og miljøarbeidet har tilstrekkelig fremgang er 
det viktig at indikatorene på arbeidet også benyttes aktivt og er 

oppdaterte. 
 

3. HNM ber om å få de nye retningslinjene for tjenestereiser i Ås kommune 
fremlagt som egen sak.  

Begrunnelse: Det fremgår av tertialrapporten at: «Det er utarbeidet nye 
retningslinjer for tjenestereiser i Ås kommune hvor det stilles strengere 
krav til å vurdere bruk av digitale møter som kan erstatte reiser. Det stilles 

også strengere krav til å vurdere miljøvennlige transportformer som sykkel 
og kollektivtrafikk.» De nevnte retningslinjene skal oppfylle pkt. 7 under 

Transport i tiltaksdelen til kommunens klima- og energiplan. 
 
 

Olav Fjeld Kraugerud (V) fremmet følgende forslag: 
1. Rapportering på vedtatte klima-indikatorer skal skje årlig, og tallene skal 

være oppdatert. 
Begrunnelse: Det er ikke tilfredsstillende at det i 2. tertial 2020 (Del 6: 
Klimamål og tiltak) henvises til tall oppdatert i 2019 og 2020. For at vi skal 

kunne følge med på at klima- og miljøarbeidet har tilstrekkelig fremgang er 
det viktig at indikatorene på arbeidet også benyttes aktivt og er oppdaterte. 

 
Votering: 
 Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt 

 MDG og SVs fellesforslag punkt 1 ble enstemmig tiltrådt 
 MDG og SVs fellesforslag punkt 2 ble nedstemt 7-2 (1MDG, 1SV) ved 

alternativ votering mot Vs forslag. 
 Vs forslag ble tiltrådt 8-1 (1Ap) 
 MDG og SVs fellesforslag punkt 3 ble nedstemt 6-3 (1MDG, 1SV, 1R) 

 
Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 27.09.2022: 

2. tertialrapport 2022 tas til orientering. 
 
Arbeidet med revidering av kommunens anskaffelsesstrategi må påbegynnes, og 

utkast til revidert anskaffelsesstrategi skal legges frem innen 31. januar 2023. 
 

Rapportering på vedtatte klima-indikatorer skal skje årlig, og tallene skal være 
oppdatert. 
 

_____ 
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Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling 27.09.2022: 

Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Råd for personer med funksjonsnedsettelses uttalelse 27.09.2022: 

2. tertialrapport 2022 tas til orientering. 
 

_____ 
 
 

Eldrerådets behandling 27.09.2022: 
Økonomisjefen orienterte om tabeller i Framsikt og svarte på spørsmål. 

 
Eldrerådet drøftet seg frem til uttalelse med forslag til merknader. 

 
Votering: Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt. 
 

Eldrerådets uttalelse 27.09.2022: 
Kommunedirektørens innstilling tiltres med følgende merknader: 

 Eldrerådet er bekymret for besparelsene på Moer og Moertunet og om  
bemanningen god nok, jf. meget restriktiv bemanningspolitikk ved fravær. 

 Det bør vurderes å benytte langtidsplan for investeringer som f.eks. i 

Asker kommune for en 10-12 års periode. 
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
2. tertialrapport 2022 tas til orientering 

 
Ås, 20.09.2022  
 

Tom-Arne Tørfoss  Emil Schmidt  
Kommunedirektør  Økonomisjef  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

 
Vedlegg:  

Lenke 2. tertial rapport 2022 Ås kommune 
 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Virksomhetsledere, stabsledere og kommunalsjefer 

  

https://www.as.kommune.no/aarsmelding-og-tertialrapporter.548077.no.html
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Tertialrapporten er produsert i elektronisk versjon i FRAMSIKT. Lenke til 
kommunens hjemmeside der tertialrapporten publiseres både i Framsikt og PDF-

versjon følger vedlagt.  
 

Fakta i saken: 
Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2022 
- 2025. Rapporten bygger på det tjenestebaserte budsjettet. Det er en 

rapportering på budsjett og målsettinger i vedtatt handlingsprogram med 
økonomiplan. Rapporten beskriver status etter de fire første månedene. 

Tertialrapporten er produsert i elektronisk versjon i FRAMSIKT. Lenke følger 
vedlagt. I tillegg publiseres en PDF-versjon på kommunens hjemmesider. 

 
 
Økonomiske konsekvenser: 

Se egen sak om budsjettreguleringer 2. tertial 2022. 
 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Tertialrapport er fast rapportering til kommunestyret. Kommunedirektøren 

anbefaler at 2. tertialrapport 2022 tas til orientering. 
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K-95/22 
2. tertial 2022 Ås kommune budsjettreguleringer 
 
Saksbehandler:  Live Christine Bjønness Saksnr.:  22/02943-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Arbeidsmiljøutvalget 2022 5/22 26.09.2022 

1 Ungdomsrådet 23/22 27.09.2022 

10 Kommunestyret 95/22 26.10.2022 

2 Eldrerådet 18/22 27.09.2022 

3 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 20/22 27.09.2022 

4 Hovedutvalg for næring og miljø 30/22 27.09.2022 

5 Hovedutvalg for teknikk og plan 43/22 28.09.2022 

6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 27/22 28.09.2022 

7 Hovedutvalg for helse og sosial 26/22 28.09.2022 

8 Administrasjonsutvalget 13/22 12.10.2022 

9 Formannskapet 88/22 12.10.2022 

 

Nytt vedlegg 19.10.2022:  
Ekstraordinær bevilgning barn og unge 2022. 

 
Formannskapets innstilling 12.10.2022: 

1. Budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1, 2 og 3. 
 
2. Det vurderes avsetning av 500 000 kroner for å håndtere de økte 

utfordringene med psykisk helse for barn og unge.  
Kommunedirektøren bes redegjøre for hvordan disse midlene kan benyttes 

innen kommunestyremøte. 
Pengene hentes fra kommunens disposisjonsfond.  

 

_____ 
 

 
UTVALGENES BEHANDLINGER: 

 
Formannskapets behandling 12.10.2022: 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 

 Det vurderes avsetning av 500 000 kroner for å håndtere de økte 
utfordringene med psykisk helse for barn og unge.  

 Kommunedirektøren bes redegjøre for hvordan disse midlene kan benyttes 
innen kommunestyremøte. 

 Pengene hentes fra kommunens disposisjonsfond.  

 
Votering: 

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
SV’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 

_____ 
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Administrasjonsutvalgets behandling 12.10.2022: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

Administrasjonsutvalgets innstilling 12.10.2022: 
Budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1, 2 og 3. 

 
 

_____ 

 
 

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 28.09.2022: 
Marcus Svensson Oterholm (SV) fremmet følgende tilleggspunkt: 

Punkt 0.4: Det settes av 1 million kr for å håndtere de økte utfordringene 
med psykisk helse for barn og unge. Pengene hentes fra disposisjonsfond. 

 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

SV´s tilleggspunkt ble nedstemt 7-1 (SV) 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 28.09.2022: 

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

_____ 
 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 28.09.2022: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling28.09.2022: 
Budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1, 2 og 3. 

 
_____ 

 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 28.09.2022: 

Utvalget var enige om å ta saken til orientering. 
 

Votering: Utvalgets omforente forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 28.09.2022: 

Budsjettreguleringer i henhold til tabell 1, 2 og 3 tas til orientering. 
 

_____ 
 
Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 27.09.2022: 

Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 27.09.2022: 
Budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1, 2 og 3. 
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Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling 27.09.2022: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

Råd for personer med funksjonsnedsettelses uttalelse 27.09.2022: 
Budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1, 2 og 3. 

_____ 
  
 

Eldrerådets behandling 27.09.2022: 
Økonomisjefen orienterte om tabeller i Framsikt og svarte på spørsmål i 

forbindelse med sak om 2. tertialrapport 2022. 
 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

Eldrerådets uttalelse 27.09.2022: 
Kommunedirektørens innstilling tiltres. 

 
_____ 

 

 
 

Ungdomsrådets behandling 27.09.2022: 
 
Votering: 

 
Ungdomsrådets uttalelse 27.09.2022: 

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

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

 
Ås, 20.09.2022 

 
Tom-Arne Tørfoss  Emil Schmidt  
Kommunedirektør  Økonomisjef  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Vedlegg: 
Ekstraordinær bevilgning barn og unge 2022 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 

Eldrerådet 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse 
Hovedutvalg for næring og miljø 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 

Hovedutvalg for helse og sosial 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 

Kommunestyret  
 

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

Kommunalsjefer, stabsledere og virksomhetsledere  
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Saksutredning: 
 

 
 
Fakta i saken: 

Kommunedirektøren foreslår i denne saken reguleringer av budsjettet for 2022. 
Budsjettendringer per 2. tertial gjelder kun for 2022. Tiltak vil vurderes på nytt i 

prosessen med Handlingsprogram 2023-26. 
 
Netto driftsresultat for 2022 per 2. tertial, gitt at de foreslåtte reguleringene 

vedtas, er ca 1,9 mill. kr svakere enn resultat etter vedtatte reguleringer i 1. 
tertial. Kommunedirektøren har ikke kompensert alle de varslede merutgiftene 

med forslag til budsjettreguleringer. De varslede prognosene utgjør til sammen 
ca 6 mill. kr mer enn det som er foreslått i budsjettreguleringssaken. Det 

forventes derfor at kommunalområdene arbeider med å finne inndekning for 
dette gjennom å foreta interne omdisponeringer. 
 

Tiltagende og vedvarende høye strømpriser og rentekostnader, samt redusert 
utbytte på budsjetterte finansinntekter siden 1. tertial preger kommunens 

økonomiske situasjon. Kommunens egen prognose for skatteinngang viser på 
den annen side en forventet økt skatteinngang tilsvarende ca 10 mill. kr i forhold 
til revidert budsjett per 1. tertial.  

 
Fra tjenesteområdene meldes det om merutgifter knyttet til økte priser på varer 

og tjenester, ressurskrevende brukere, mottak av nyankomne fra Ukraina og 

tilbud om rett til undervisning til barn og voksne, pandemi og økte barnetall. 

 

Økt ressursbehov ute i tjenestene til å håndtere bosetting av 120 flykninger 

forutsettes dekt gjennom økt integreringstilskudd. Regjeringen har i revidert 
nasjonalbudsjett 2022 varslet at de vil dekke merutgiftene som pandemien har 
påført kommunene, men hvor mye vil først være avklart mot slutten av året. 

Drift av Koronasenteret i 2022 forutsettes kompensert gjennom 

rammetilskuddet. 

Som det fremkommer av de foreslåtte budsjettreguleringene er det en betydelig 
økning i ressurskrevende tjenester til hjemmeboende, men effekt av innsparing 

og omstilling ved Moer/Moertunet bedrer nettoeffekten. Dette er en ventet 
dreiing av kostnadsbildet, og er i tråd med det igangsatte arbeidet med å dreie 

helsetjenestene. 

 

Foreslåtte netto budsjettreguleringer ute i tjenestene er på 21,2 mill. kr. 

 9,68 mill. kr hvorav 8,5 mill. kr er økte strømkostnader  

 3,7 mill. merutgifter drift av koronasenter, forutsettes dekt av staten 

 7,8 mill. kr Ukraina, forutsettes dekt av staten 

I tillegg er det foreslått tekniske justeringer for å rette opp i funksjonsbruk, samt 
budsjettering av økte avskrivinger som dekkes av tilsvarende regulert motpost 

avskrivinger.  
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Under følger kommunedirektørens forslag til budsjettreguleringer med 
kommentarer for drift, nye investeringsbehov og investeringsprosjekter som kan 

avsluttes i hhv tabell 1,2 og 3. 
 
Tabell 1: Forslag budsjettreguleringer drift 

Samlet forslag til budsjettendringer (Beløp i 1000) 

Tjenesteområde/ tiltak Beskrivelse 2022 
Sentrale budsjettendringer   -         18 700  

Motpost avskrivinger I forslaget til avskrivinger 2022 øker disse med ca 10 mill. kr i 
forhold til vedtatt budsjett. Det ser fortsatt ut til at 
budsjetterte avdrag er innenfor minimumsavdraget.  

-10 000 

Økt integreringstilskudd  Foreløpig prognose basert på ankomster hittil i år og 
forventede ankomster resten av året er at 
integreringstilskuddet vil øke med 10 mill. kr i forhold til 
opprinnelig budsjett.  

-10 000 

Økt rammetilskudd - korona 
Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett 2022 varslet at 
de vil dekke merutgiftene som pandemien har påført 
kommunene, men hvor mye vil først være avklart mot 
slutten av året. Det foreslås å regulere 3,7 mill. kr som 
tilsvarer ventet merforbruk ved koronasenteret.  

-3 700 

Økt skatteinngang 
Kommunens egen prognose for skatteinngang viser nå en 
forventet skatteinngang på 734 mill. kr for 2022. Dette er ca 
10 mill. kr høyere enn revidert budsjett per 1. tertial på 724 
mill. kr.  

-10 000 

Økte renteutgifter Det er i revidert budsjett etter 1. tertial budsjettert med 
rentekostnader på 38 mill. kr for 2022. Ny prognose viser 
rentekostnader på 44 mill. kr for 2022 på ordinære lån.  

6 000 

Overføring til 
investeringsregnskapet Kommunen har gått ut av fastrentelån i Husbanken og 

omgjort disse til flytende lån og fått en rentegevinst på 16 
mill. kr i 2022. Rentegevinsten vil ikke bli utbetalt av 
Husbanken, men vil gå til automatisk nedbetaling av lån. 
Rentegevinsten på 16 mill. kr må derfor overføres til 
investering og finansiere ekstraordinær nedbetaling av lån.  

16 000 

Redusert avkastning 
finansforvaltning 

Ny prognose for avkastning på finansforvalting er redusert 
med 5 mill. kr 

5 000 

Reduserte inntekter 
eiendomsskatt boliger 

Det er budsjettert med 36 mill. kr i eiendomsskatt på bolig 
og fritidseiendommer. Ny prognose viser at denne må 
reduseres til ca 32 mill. kr. 

4 000 

Reduserte renteutgifter til 
lån for videre utlån Kommunen har gått ut av fastrentelån i Husbanken og 

omgjort disse til flytende lån og fått en rentegevinst på 16 
mill. kr i 2022. Rentegevinsten vil ikke bli utbetalt av 
Husbanken, men vil gå til automatisk nedbetaling av lån. 
Rentegevinsten på 16 mill. kr må derfor overføres til 
investering og finansiere ekstraordinær nedbetaling av lån.  

-16 000 

Økt premieavvik pensjon  KLP har varslet økt pensjonspremie for 2022.  Premien øker 
blant annet som følge av økt lønns- og prisvekst. Samtidig 
øker premieavviket (Differansen mellom beregnet 

-14 605  
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Premieavvik 
arbeidsgiveravgift 

pensjonskostnad og pensjonspremie) fra 20,5 mill. kr til 
46,47 mill. kr. Premieavviket inntektsføres i 2022 og 
utgiftsføres påfølgende år. For å begrense premieavviket i år 
og dermed kostnaden i 2023, foreslår kommunedirektøren å 
øke bruk av premiefond i 2022 fra 15 mill. kr til 25 mill. kr.  
Dette reduserer årets premieavvik med 10 mill. kr.  
Nettoeffekten av økt premie, bruk av premiefond og økt 
premieavvik er omtrent null slik at dette ikke endrer netto 
driftsresultat i 2022.  

- 2 049  

Økt bru av premiefond 
-10 000  

Pensjon fellesordnignen 

           26 655  

01-Barnehage    -1 200  

Teknisk - regulere 
lærlingbudsjett mellom skole 
og barnehage Tekniske flytte læringbudsjett mellom skole og barnehage.  

-1 200 

02-Grunnskoleopplæring                   3 500  

Flyktninger Ukraina-Økte 
kostnader 

0,9 mill. kr til økt ressursbehov velkomstklasser i 
grunnskolen. 1,4 mill. kr til økt ressursbehov Læringssenteret 

2 300 

Teknisk - regulere 
lærlingbudsjett mellom skole 
og barnehage Teknisk regulere læringbudsjett mellom barnehage og skole 

1 200 

03-Kultur-,idrett- og 
fritidstjenester 

                    1 205  

Økte strømkostnader kirken 
Kirken får et merforbruk i 2022 på grunn av økte 
strømpriser.  Regjeringen forventer at kommunene bidrar 
med å dekke kirkens merutgifter på strøm. Samtidig 
forventer kommunedirektøren at kirken også iverksetter 
tiltak for å redusere strømforbruket.  

250 

Tilskudd og forskuttering av 
mva til Vinterbro Brett og 
Rulleklubb 

Formannskapet har i sak R 27/22 Rullepark med hangout-
område, Nordby. Kommunalt tilskudd og eierforhold 
i  vedtak av 27.4.2022 vedtatt at kommunen skal gi tilskudd 
på 450 000 kr til anlegget og forskuttere mva til 
anlegget.  Anleggsarbeidet er igangsatt og tilskudd på 450 
000 kr og forskuttering av mva på 505 000 kr er utbetalt 
sommeren 2022. Vinterbro Brett og Rullekubb har i tråd med 
forutsetningen for forskuttering av mva tilsluttet seg 
idrettsforbundet og vil søke om få refundert mva på 505 000 
kr.  

955 

04-Kommunehelse                     4 200  

Koronasenteret - økte 
kostnader Det ble i 1. tertial tilført netto 4,9 mill. kr til driftsutgifter til 

Koronasenteret, samt 1,1 mill kr til økte utgifter til renhold 
og FDV knyttet til håndtering av pandemien. Det er behov 
for tilføre ytterlig 3,5 mill. kr til drift av Koronasenteret og 
0,2 mill. kr til renhold for 2022.  
Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett 2022 varslet at 
de vil dekke merutgiftene som pandemien har påført 
kommunene, men hvor mye vil først være avklart mot 
slutten av året. Det forutsettes at merutgiftene dekkes 
gjennom økt rammetilskudd.  

3 700 
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Økte kostnader 
fastlegeordningen 

Økte kostnader for å ivareta/utvikling fastlegeordningen i Ås. 
Inntil 2022 har det vært god kontinuitet i de private 
fastlegehjemlene i kommunen. Naturlig avgang og avvikling 
av praksis medfører behov for rekruttering. Sammen med 
omkringliggende kommuner ser vi store utfordringer med å 
rekruttere fastlege til kommunene. Langsiktig plan er 
beskrevet i planen for den framtidige fastlegeordningen i 
Ås.  

500 

06-Sosiale og arbeidsrettede 
tjenester 

                    2 700  

Flyktninger Ukraina-Økte 
kostnader 3,5 mill. kr til økte bidrag ved NAV 

3 500 

Reversere flyttekostnader 
NAV 

NAV skulle flytte inn i nye lokaler i 2022. Kommunens andel 
av flyttekostnader til ombygging, inventar og flytting var 
estimert til 0,8 mill. kr som en engangskostnad i 2022. 
Flytting i 2022 utgår siden nåværende leieavtale er 
forlenget.  

-800 

07-Tjenester til 
hjemmeboende 

                  11 900  

Avlastning - kjøp av tjenester 
fra private 

Økte kostnader til kjøp fra privat leverandør av 
helsetjenester til ressurskrevende brukere som kommunen 
selv ikke har kompetanse til å håndtere. Økningen henger 
også sammen med økning av brukere.  

5 000 

Økte kostnader BPA  
Kostnadene på posten “kjøp fra andre” øker grunnet 
prisstigning og høyere utnyttelsesgrad av vedtak. Det har 
også kommet flyttende fra andre kommuner med BPA-
tilbud, derunder barn med omfattende behov for tjenester.  

6 600 

Oppfølging 
internkontroll/kvalitet bolig 
voksen 

Behov for støtte knyttet mot forvaltningsrevisjon og 
oppfølging bolig voksne, 0,5 stilling fag/kvalitetsstøtte til 
enhetsleder/avdelingsledere. Behov for noe ekstern 
fasilitering/støtte rundt å etablere gode 
samarbeidsstrukturer med pårørende. 

300 

08-Pleie og 
omsorgstjenester i 
institusjon 

  -5 300  

Besparelse på 
Moer/Moertunet 

Summen av total besparelse er sammensatt. Noen av 
hoveddriverne er oppstart av innsparingsprosjekt samt 
meget restriktiv bemanningspolitikk ved fravær.  

-6 000 

Kjøp av institusjonsplass Kjøp av kostnadskrevende institusjonsplass.  2 700 

Økte vederlagsinntekter Prognosen tilsier økte vederlagsinntekter i 2022 med 2 mill. 
kr.  

-2 000 

09-Fysisk planlegging, natur 
og nærmiljø 

                        
290  

Korrigere bruk av funksjon - 
viltvakten 

Viltvakt Ås kommune -  flytte ramme fra funksjon 120 
Administrasjon til funksjon 360 Naturforvaltning og saldere 
ramme med kr 5000,- ift faktiske kostnader.  

290 

10-Administrasjon og styring   -                    337  
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Korrigere bruk av funksjon - 
viltvakten 

Viltvakt Ås kommune -  flytte ramme fra funksjon 120 
Administrasjon til funksjon 360 Naturforvaltning og saldere 
ramme med kr 5000,- ift faktiske kostnader.  

-337 

11-Eiendomsforvaltning og 
utleie 

                  16 600  

Økte avskrivinger I forslaget til avskrivninger 2022 øker disse mad ca 10. mill i 
forhold til vedtatt budsjett - fortsatt ser det ut til at 
budsjetterte avdrag er innenfor minimumsavdraget. 

10 000 

Økte strømkostnader 
Eiendom 

Antatt merforbruk i forhold til budsjett på energi er 7,3 mill 
kr.  Foreslåtte eff. tiltak kan redusere med 0,7 mill. 
Strømprisen 2022 var budsjettert med 70 øre/kwt. Den 
faktiske prisen 2022 er anslått til å bli 1,45 kr/kwt.   

6 600 

12-Samferdsel                     1 200  

Samferdsel - Økte 
strømkostnader  Prognose for merforbruk knyttet til strøm.  

1 200 

14-Vann, avløp og 
renovasjonstjenester 

  -5 600  

Driftskontroll vannforsyning  Nødvendig oppgradering driftskontroll for vannforsyning. 
Finanseres gjennom selvkost 0,6 mill. kr.  

600 

Økte tilknytningsgebyrer og 
kommunale gebyrer Økte inntekter - tilknytninggebyrer og kommunale gebyrer  

-7 300 

Sikre videre drift av 
pumpestasjon 

Uforutsett og akutt behov for ressurser til å sikre videre drift 
av pumpestasjonen. Alternativet er at den vil slutte å 
fungere. Vil finansieres gjennom selvkost med 0,6 mill. kr.  

600 

VA - økte strømkostnader Prognose for merforbruk knyttet til strøm VAR 500 

15-Felles inntekter og 
utgifter 

                    2 000  

Flyktninger Ukraina-Økte 
kostnader 

2 mill. kr av økt integreringstilskudd knyttet til flyktninger fra 
Ukraina avsettes sentralt og vil fordeles ut til aktuelle 
tjenester i løpet av høsten for å dekke inn kommende 
ekstraordinære ressursbehov.  

2 000 

Sum Budsjettendring    31 158  

Sum totale 
budsjettendringer 

   12 458  

 
 
 

Tabell 2: Investeringsprosjekter som kan avsluttes og andre 
reguleringsbehov 

 

Nr Prosjekt 2022 Kommentar 

Budsjettreguleringer 
  

    

0114 E.kap tilskudd KLP -922 

Mindreforbruk 
egenkapitaltilskuddtilskudd, avsettes 
på bundet investeringsfond 

0518 Solberg bru -534 KPI 2021 
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0601 
Sjøskogen skole - 
uteområde 875 

Som følge av økte priser i markedet har 
tilbudet etter anbudskonkurranse blitt 
noe høyere enn budsjettert. Det er 
behov for en økning i rammen for å 
fullfinansiere prosjektet fra 7,3 mill. kr 
eks mva til 8 mill. kr eks mva, det vil si 
700 000 kr eks mva. Kommunestyret 
har tidligere avsatt en pott for 
fullfinansiering av prosjekter  etter 
anbudskonkurranse,  konto 25350141. 
Behovet for økt bevilgning dekkes av 
denne kontoen.   

0662 
Biler/maskiner. Vei, 
idrett, natur -155 Salg av maskin som ikke var budsjettert 

082610 
Solberg VA 
infrastruktur -966 Utbyggerbidrag 

0994 
Startlån/ 
formidlingslån 16 000 

Kommunen har gått ut av fastrentelån i 
Husbanken og omgjort disse til flytende 
lån og fått en rentegevinst på 16 mill. kr 
i 2022. Rentegevinsten vil ikke bli 
utbetalt av Husbanken, men vil gå til 
automatisk nedbetaling av lån. 
Rentegevinsten på 16 mill. kr overføres 
til investering og finansiere 
ekstraordinær nedbetaling av lån. 

Investeringsprosjekter som kan avsluttes 
  

  

0255 Digitalisering barn 
og unge 

                                           
-251 

Overført IKT-Follo 

0256 

Ombygging 
Langbakken 27 til 
ungdomshus 

250 

 Ferdigstilt og i drift  

0618 

Ljungbyveien, nye 
institusjons- 
omsorgsbygg 

                                            
-358 Avsluttes med et mindreforbruk da 

tilskudd utbetalt oversteg budsjett. 

Finansiering av reguleringene 
 
 

  

0995 
Finansiering 
investeringer 774 

Avsettes til generelt ubundet 
investeringsfond (Beløpet kan justeres 
noe etter avregning av 
momskompensasjon i prosjektene) 

0995 

Finansiering 
investeringer 
(055010) 922 Avsettes på bundet inv fond 

0995 
Finansiering 
investeringer 365 Bruk av ubundet inv fond (25350141) 
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0994 
Startlån/ 
formidlingslån 

                                       
-16 000 

Kommunen har gått ut av fastrentelån i 
Husbanken og omgjort disse til flytende 
lån og fått en rentegevinst på 16 mill. kr 
i 2022. Rentegevinsten vil ikke bli 
utbetalt av Husbanken, men vil gå til 
automatisk nedbetaling av lån. 
Rentegevinsten på 16 mill. kr overføres 
til investering og finansiere 
ekstraordinær nedbetaling av lån. 

Totalsum reguleringer og finansiering 
  -   

 

 
Tabell 3: Teknisk justering – effekt av detaljbudsjettering.  
Null-effekt. Teknisk - reversering av tiltak Midlertidig reversere effekten av 

detaljbudsjetteringen vs KST-HP vedtak 

Tjenesteområde 2022 
1 Barnehage 1 230 128 

2 Grunnskole 2 116 566 

3 Kultur, idrett- og fritidstjenester -3 658 828 

3 Kultur, idrett- og fritidstjenester 2 463 366 

4 Kommunehelse -1 011 556 

4 Kommunehelse 73 043 

5 Barnevern 104 000 

5 Barnevern 389 169 

6 Sosiale og arbeidsrettede tjenester 984 318 

7 Tjenester hjemmeboende -167 655 

7 Tjenester hjemmeboende 2 048 058 

8 Pleie og omsorgstjenester i institusjon 452 105 

9 Fysisk planlegging, natur og nærmiljø -813 000 

9 Fysisk planlegging, natur og nærmiljø 715 754 

10 Administrasjon og styring 1 970 542 

11 Eiendomsforvaltning 1 231 217 

12 Samferdsel 4 907 

14 Vann avløp og renovasjonstjenester 1 108 

15 Felles inntekter og utgifter -9 379 984 

15 Felles inntekter og utgifter 1 247 238 

 
 

Etter kommunestyrets vedtak detaljbudsjetter enhetene. Under 

detaljbudsjettering foretas blant annet tekniske rettelser av funksjoner og 
foreløpig saldering av prosjektfinansiert aktivitet, derunder bruk- og avsetning av 

tilskuddsmidler til bundne driftsfond. Budsjettrammen for enhetene endres ikke 
av disse tekniske justeringene, men differanser på tjenesteområde kan oppstå 
dersom rettelse av en funksjon på en enhet krysser tjenesteområde. Det legges 

derfor inn et teknisk tiltak for å utligne effekten av de tekniske rettelsene under 
detaljbudsjetteringen. Dette vil ikke lenger være en problemstilling når 

kommunen har gått over til linjebasert budsjett fra og med budsjettåret 2023.   
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Økonomiske konsekvenser: 
Netto driftsresultat for 2022 per 2. tertial, gitt at de foreslåtte reguleringene 
vedtas, er ca 1,9 mill. kr svakere enn resultat etter vedtatte reguleringer i 1. 

tertial.   

 

Kommunedirektøren har ikke kompensert alle de varslede merutgiftene med 

forslag til budsjettreguleringer. De varslede prognosene utgjør til sammen ca 6 
mill. kr mer enn det som er foreslått i budsjettreguleringssaken. Det forventes 
derfor at kommunalområdene arbeider med å finne inndekning for dette 

gjennom å foreta interne omdisponeringer. 

 

 
Konklusjon med begrunnelse: 

Kommunedirektøren anbefaler at foreslåtte budsjettreguleringer vedtas i henhold 
til tabell 1, 2 og 3. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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K-96/22 
Samarbeidsavtale for håndtering av mindre tilfeller av 
akutt forurensning / IUA 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  22/00487-5 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 91/22 12.10.2022 

2 Kommunestyret 96/22 26.10.2022 

 
 

Formannskapets innstilling 12.10.2022: 
Kommunestyret vedtar samarbeidsavtale mellom Asker, Bærum, Enebakk, 

Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby og Ås om deltakelse i Kommunalt 
oppgavefellesskap om beredskap mot akutt forurensning i Indre Oslofjord i 
samsvar med kommuneloven §19-4. 

 
_____ 

 
Formannskapets behandling 12.10.2022: 

Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
 

_____ 

 

 

Saksfremlegg 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Kommunestyret vedtar samarbeidsavtale mellom Asker, Bærum, Enebakk, 
Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby og Ås om deltakelse i Kommunalt 

oppgavefellesskap om beredskap mot akutt forurensning i Indre Oslofjord i 
samsvar med kommuneloven §19-4. 

 
Ås, 19.09.2022 

 
Tom-Arne Tørfoss 
kommunedirektør  

 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 

Kommunestyre 
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Vedlegg: 
1.  Samarbeidsavtale IUA Indre Oslofjord 2022 

2. Oversendelse av ny samarbeidsavtale IUA Indre Oslofjord 2022 
 

Saksutredning: 

 
 

Saken gjelder: 
Fornyelse av samarbeidsavtale for håndtering av mindre tilfeller av akutt 
forurensning / IUA gjeldende for kommunene Asker, Bærum, Enebakk, Frogn, 

Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby og Ås samt at det skal utpekes 
representant til Kommunalt oppgavefellesskap om beredskap mot akutt 

forurensning i Indre Oslofjords representantskap. 
 

 
Bakgrunn  
Alle landets kommuner skal sørge for nødvendig beredskap mot mindre tilfeller 

av akutt forurensning som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen 
kommunen, og som ikke dekkes av privat beredskap. Den enkelte kommunes 

beredskap mot akutt forurensning skal etableres gjennom interkommunalt 
samarbeid (forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensing av 
01.04.2022). Det interkommunale samarbeidet skal sette deltakerkommunene i 

stand til å ivareta sin aksjonsplikt og bistandsplikt etter forurensningsloven 
 

Det er vedtak av ny statlig forskriftsom medfører at det må inngås en ny 
samarbeidsavtale. Formålet er å sikre at bestemmelsene i kommuneloven 
ivaretas, kommunen er, etter forskrift om kommunal beredskap mot akutt 

forurensning § 7, pålagt å delta i interkommunalt samarbeid. Samarbeidsavtalen 
skal bidra til å sikre at hver av deltakerkommunene er i stand til å ivareta sin 

aksjonsplikt og bistandsplikt etter forurensningsloven §§46 og 47. 
 
Kommunedirektørens vurdering og anbefaling  

Ny forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensning medfører at 
«Vedtekt for interkommunalt samarbeidsorgan for vern mot akutt forurensning i 

Oslofjord-regionen», tidligere vedtatt av kommunestyrene i de deltakende 
kommuner, må fornyes. Vedlagt samarbeidsavtale skal erstatte gjeldende avtale. 
 

Kommunedirektøren anbefaler at samarbeidsavtalen signeres.  
 

Kommunens representant til Kommunalt oppgavefellesskap om beredskap mot 
akutt forurensning i Indre Oslofjords representantskap (IUA Indre Oslofjord) er 
ordfører i.h.t. kommunenes delegeringsreglement. 
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K-97/22 
Solfallsveien spesialboliger. Revidert sluttrapport 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  16/00217-9 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 81/22 14.09.2022 

2 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 18/22 27.09.2022 

3 Hovedutvalg for helse og sosial 24/22 28.09.2022 

4 Formannskapet 92/22 12.10.2022 

5 Kommunestyret 97/22 26.10.2022 

 
 

Formannskapets innstilling 12.10.2022: 
Revidert sluttrapport for Solfallsveien spesialboliger godkjennes. 

 
 

_____ 
 
 

 
UTVALGENES BEHANDLINGER: 

 
Formannskapets behandling 12.10.2022: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 
_____ 

 
  
 

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 28.09.2022: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 28.09.2022: 
Revidert sluttrapport for Solfallsveien spesialboliger godkjennes. 

 
_____ 

  
 
Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling 27.09.2022: 

Monica Berge-Tukh fremmet følgende forslag: 
Rådet stiller seg bak kommunedirektørens innstilling, men presiserer viktigheten 

av å involvere brukere og deres pårørende i forhold som omhandler/berører 
dem. 
 

Votering: Monica Berge-Tukhs forslag til uttalelse ble enstemmig tiltrådt. 
 

Råd for personer med funksjonsnedsettelses uttalelse 27.09.2022: 
Rådet stiller seg bak kommunedirektørens innstilling, men presiserer viktigheten 
av å involvere brukere og deres pårørende i forhold som omhandler/berører 

dem. 
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Revidert sluttrapport for Solfallsveien spesialboliger godkjennes. 

 
 
Ås, 09.09.2022 

 
 

Tom-Arne Tørfoss  
kommunedirektør  
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Kommunestyret 
 

Tidligere politisk behandling: 
UKB-Sak 5/21 den 15.04.2021 
F-Sak 33/21 den 21.04.2021 

K-Sak 33/21 den 05.05.2021 
K-Sak 48/21 den 16.06.2021 

 
Vedlegg: 
Sluttrapport Solfallsveien spesialboliger, revisjon 1 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Sluttrapporten for Solfallsveien spesialboliger ble lagt fram for politisk 
godkjenning våren 2021. Kommunestyret vedtok i sin behandling den 

16.06.2021 å sende saken tilbake og at saken fremmes på nytt når 
sluttoppgjøret er fullført.  

 
Fakta i saken: 
Alle økonomiske forhold i prosjektet er nå avsluttet, og saken fremmes derfor på 

nytt. Sist sluttrapporten ble lagt fram gjensto kun det formelle knyttet til 
innbetalingene av salgssummene til Ås kommune og fradeling av tomt. Det er 

derfor kun mindre endringer knyttet til avsnittet om økonomi. For øvrig er 
rapporten uendret.  

 
Det vises til vedlagte reviderte sluttrapport for byggeprosjektet. 
 

Kommunestyret vedtok også i sin behandling den 16.06.2022 at det skal 
gjennomføres en pårørendeundersøkelse ved Solfallsveien spesialboliger i 

forbindelse med evalueringen av prosjektet. Pårørendeundersøkelsen er 
gjennomført og inngår i en egen evalueringsrapport for prosjektet. 
Evalueringsrapporten ligger som et vedlegg til sluttrapporten. 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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K-98/22 
Orientering om uttalelse fra Statens vegvesen ifm 
interpellasjon fra Kommunestyret 9. februar 2022 
vedrørende nye E18 Retvet-Vinterbro 
 
Saksbehandler:  Helene Oma Saksnr.:  22/00126-12 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 64/22 15.06.2022 

2 Kommunestyret 79/22 14.09.2022 

3 Kommunestyret 98/22 26.10.2022 

 

 
Kommunedirektørens innstilling: 
Saken tas til orientering. 

 
 

_____ 
 

TIDLIGERE BEHANDLINGER: 

 
Kommunestyrets behandling 15.06.2022 OG 14.09.2022: 

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

 
Kommunestyrets vedtak 15.06.2022 og 14.09.2022: 

Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 
 
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Saken tas til orientering. 
 

 
Ås, 03.05.2022 
 

 
 

Tom-Arne Tørfoss Anette Bjerke 
Kommunedirektør Virksomhetsleder Teknikk 
  

 

 

Behandlingsrekkefølge: 
Kommunestyret 

 
Vedlegg: 
1. Uttalelse til interpellasjon i Ås kommunestyre angående ny E18 (22_00126-9 ) 

2. Tilsvar SD ang bomfinansiering E18 Retvet - Vinterbro (22_00555-2)   
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Statens vegvesen  
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Saksutredning: 
 

Fakta i saken: 
Det vises til følgende interpellasjon:  
Kommunestyret ber om sak om følgende forslag: Ås kommune oppfordrer til at 

firefelts ny E18 mellom Retvet og Vinterbro vurderes for en maksimal hastighet 
på 90 km/t, med hensikt å gjøre prosjektet mer økonomisk og miljømessig 

bærekraftig, og å redusere totalkostnad, arealbeslag og trafikklekkasje.  
 
Etter henvendelse fra Ås kommune har Statens vegvesen gitt uttalelse til 

interpellasjon fremsatt i Kommunestyret 09.02.22.  
 

Statens vegvesen henviser til at prosjektet har klare miljø- og effektmål, og at 
de fortsetter arbeidet med å se på ulike løsninger for å redusere kostnader, 

arealinngrep og klimagassutslipp. Uttalelsen fra Statens vegvesen er vedlagt.  
 
I tilsvaret fra Samferdselsdepartementet (SD) (vår ref. 22/00555-2), på 

fellesbrevet fra Nordre Follo, Ås og Indre Østfold av 01.02.22 så nevnes det at 
SD har gitt åpning for enkelte justeringer utover vanlig praksis i bompengesaker. 

Brevet er vedlagt.  
 
Dette vil også bli omtalt nærmere i orienteringssaken med arbeidsgruppas 

rapport som legges frem Ås FSK 1.juni og NF FSK 2. juni. Viken Fylkeskommune 
vil legge frem selve rapporten, og Ås/NF har i tillegg utarbeidet et felles 

orienteringsnotat. 
 
Vurdering: 

Statens vegvesen beskriver i sitt svar at prosjektet har klare mål og rammer, og 
at de fortsetter arbeidet med å se på ulike løsninger for å redusere kostnader, 

arealinngrep og klimagassutslipp. 
 
En administrativ arbeidsgruppe som ble nedsatt etter befaring med våre to 

kommuner, fylkeskommunen, Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet i 
juni 2021, har vurdert tiltak for å ivareta et forsvarlig og helhetlig 

transportsystem i Ås og Nordre Follo. 
 
Rapporten fra arbeidsgruppa vil være en del av saksfremlegget når nytt forslag 

til finansiering av nye E18 skal opp til ny behandling høsten 2022. 
Kommunestyrene i Ås og Nordre Follo vil da avgjøre om føringene i vedtaket fra 

desember 2020 er oppfylt. 
 
Kommunedirektøren anbefaler derfor at saken tas til orientering. 
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K-99/22 
Valgbarhet og søknad om midlertidig fritak - Maria-
Therese Jensen (V) 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  22/02759-6 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 99/22 26.10.2022 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

1. Stillingen som daglig leder ved Ås frivillighetssentral omfattes ikke av 
reglene om utelukkelse fra valg til folkevalgte organer. Maria-Therese 

Jensen (V) kan inneha politiske verv samtidig som hun er daglig leder. 
 
2.  Maria-Therese Jensen (V) innvilges midlertidig fritak fra sine verv som 

medlem av kommunestyret, formannskapet og valgstyret, samt 
varamedlem i administrasjonsutvalget fram til og med 31.12.2022.  

 
3. Kommunestyret velger ikke settemedlem for Maria-Therese Jensen (V), 

varamedlemmer innkalles i nummerrekkefølge. 

 
  

Ås, 14.10.2022 
 
Tom-Arne Tørfoss Wenche Vedhugnes 

kommunedirektør HR sjef 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Kommunestyret 
 

Vedlegg: 
1. Søknad om fritak fra politiske verv 
2. Aktuelle utvalg Maria-Therese Jensen (V) 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

 Veiledning fra Statsforvalteren i Oslo og Viken jf. 22/02759-3 
 Veiledning fra KS advokatene jf. 22/02579-2 
 Utfyllende opplysninger til søknad om permisjon jf. 22/02579-7, unntatt off. 

jf. fvl. § 13.1 / Offl.§ 13.1 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Maria-Therese Jensen (V) 
Jorunn Nakken (V) 1. vara kommunestyret. 

Odd Vangen (Sp) 1. vara formannskapet 
 

Saksutredning: 
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Sammendrag: 
Maria-Therese Jensens (V) stilling som daglig leder ved Ås frivillighetssentral 

synes ikke å være i konflikt med verv i folkevalgte organer i Ås kommune. Ved 
rollekonflikter vurderes habilitet etter vanlige regler. Jensens søknad om 
midlertidig fritak foreslås innvilget. Varamedlemmer innkalles til aktuelle møter. 

 
Fakta i saken: 

Maria-Therese Jensen (V) opplyser i e-post 09.08.2022 at hun på grunn av nylig 

fast ansettelse som daglig leder ved Ås frivillighetssentral søker fritak fra sine 

politiske verv for resten av kommunestyreperioden. Videre skriver hun at dersom 

kommunestyret ikke er enig i at stillingen er i konflikt med vervene i 

kommunestyret og formannskapet søker hun om permisjon ut året 2022. Dette 

fordi hun skal ferdigstille en mastergrad.  

Vurdering: 
 
Utelukkelse fra valg til folkevalgte organer 

Ifølge kommuneloven4 er kommunalsjefer, etatssjefer og ledere på tilsvarende 

nivå utelukket fra valg. Hvilke stillinger som omfattes er et skjønnsspørsmål, og 

det er organet som velger medlemmer som tar stilling til valgbarheten ut fra 

hvordan administrasjonen er organisert. Utgangspunktet er at færrest mulig skal 

være utestengt fra valg til kommunale organ.5  

 

Departementet uttaler følgende i forarbeidene til loven om valgbarhet: «Ledere 

av enkeltstående virksomheter vil som hovedregel være valgbare. (…) Dette vil 

typisk dreie seg om rektorer ved skoler og ledere for sykehjem og barnehager. 

Det vil også oppstå rollekonflikter for slike ledere, (…) [men] at 

virksomhetsledere ikke er en så sentral del av ledelsen i kommunen at det tilsier 

at de ikke bør være valgbare. Dersom det skulle oppstå rollekonflikter knyttet til 

disse ledernes deltakelse i folkevalgte organer, bør det være tilstrekkelig å falle 

tilbake på habilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven.» 6 

 

Ås frivillighetssentral er underlagt enhet for kultur, idrett og frivillighet, og daglig 

leder rapporterer til enhetsleder. På bakgrunn av avdelingens plassering i 

organisasjonen synes det klart at daglig leder ikke har stilling med tilsvarende 

ansvar og nivå som kommunalsjefer og etatssjefer. Daglig leder bør derfor ikke 

utelukkes fra valg. 

 

 

 

 

                                       
4 Kommuneloven § 7-3 c 
5 H-4/19 «Rundskriv om konstituerande møte i kommunestyre…» s. 18 
6 Prop. 46 L 2017-2018 s. 103 

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-3
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-konstituerande-mote-i-kommunestyre-og-fylkesting/id2662607/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-46-l-20172018/id2593519/
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Utsnitt av administrativt organisasjonskart, 11.10.2022. 

 
Søknad om midlertidig fritak fra verv 

Kommunestyret kan etter søknad innvilge fritak fra verv midlertidig eller for 
resten av perioden. 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.7  
 

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. 

 
Jensen har på forespørsel opplyst at det var kjent at hun skulle ferdigstille 

mastergrad, men at uforutsette hendelser har medført at det blir for krevende å 
ivareta full jobb, mastergrad og politiske verv denne høsten. Etter 
kommunedirektørens vurdering oppfyller søknaden kommunelovens krav.  

 
Settemedlem/varainnkalling 

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.8 Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret ikke 
velger settemedlem, men at politisk sekretariat innkaller vararepresentanter til 

aktuelle møter. I praksis er det samme vararepresentant som stiller uavhengig 
av om det velges settemedlem eller ikke. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Søknaden om permisjon/midlertidig fritak med begrunnelse oppfyller 

kommunelovens krav og innvilges ut 2022.Det velges ikke settemedlemmer, 
vara innkalles i vararekkefølge.  

                                       
7 Kommuneloven § 7-9 andre ledd 
8 Kommuneloven § 7-10 annet ledd 

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-9
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-10
https://as2020.custompublish.com/getfile.php/4888509.2703.sssbunz7iwjnpn/1024x768/Organisasjonskart-tek+sam+kul-v10.png
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Stillingen som daglig leder i Ås frivillighetssentral omfattes ikke av reglene om 

utelukkelse i kommuneloven § 7.3 c. Konklusjonen baseres på en samlet 
vurdering ut fra hvordan administrasjonen er organisert og veiledning fra KS-
advokatene og Statsforvalteren i Oslo og Viken.  

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddlebart 
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K-100/22 
Uttreden av kommunale verv - Peter Boström (SV) - 
nyvalg 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  22/02454-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 93/22 12.10.2022 

2 Kommunestyret 100/22 26.10.2022 

 

  

Formannskapets innstilling 12.10.2022: 
Peter Boström har trådt ut av sine kommunale verv som følge av flytting fra 

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

 Som nytt medlem av utvalg for kommunale byggeprosjekter på plass nr. 4 
velges: Jonas Ådnøy Holmqvist (SV). 

 
 

_____ 

 
 

Formannskapets behandling 12.10.2022: 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 
Jonas Ådnøy Holmqvist velges inn fra SV. 

 
Votering: Ordførerens innstilling med SV’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 

 
_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
Ordførers innstilling: 

Peter Boström har trådt ut av sine kommunale verv som følge av flytting fra 
kommunen. Det foretas nyvalg på samarbeidslisten for Ap, Sp, MDG, SV, V, R og 

KrF slik:  
 
 Som nytt medlem av utvalg for kommunale byggeprosjekter på plass nr. 4 

velges: ………………………… 
 

Ås, 14.09.2022 
 
 

Ola Nordal 
ordfører  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Formannskapet 
Kommunestyret  

 
Vedlegg: 
1. Aktuelle utvalg Peter Boström 25.07.2022 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Politisk sekretariat for oppfølging 
Peter Bostöm 
Valgt person 

Referatsak i UKB 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Peter Boström har flyttet fra kommunen. Det velges nytt medlem til utvalg for 
kommunale byggeprosjekter (UKB). 

 
Fakta i saken: 

Peter Boström flyttet ifølge folkeregisteret fra Ås kommune 25.07.2022. Han 
trådte da automatisk ut av sine kommunale verv. Boström kan tre inn igjen i 
vervet dersom har flytter tilbake til kommunen innen to år.9  

 
Boström var medlem av utvalg for kommunale byggeprosjekter på plass nr. 4.  

 
Når et medlem av et utvalg trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem. Det 

nye medlemmet skal velges fra samme gruppe som det uttredende medlemmet 
tilhørte. Hvert kjønn skal være representert med minst 40% av medlemmene i 
organet.10 Det er gruppen selv som foreslår en kandidat, som deretter velges av 

kommunestyret hvis de lovbestemte vilkårene er oppfylt.  
 

Den som velges må gi skriftlig samtykke til å stille til valg. Det er den som 
foreslår kandidaten som skal innhente samtykket, og det må foreligge når 
kandidaten blir valgt.11 

 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 

 
  

                                       
9 Kommuneloven § 7-9 første ledd. 
10 Kommuneloven § 7-10 fjerde ledd. 
11 Kommuneloven § 7-2 tredje ledd, bokstav c 

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-9
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-10
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-2
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K-101/22 
Gnr 113 bnr 88 - Askehaugveien 58 - Salg 
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 første ledd 
 

Saksbehandler:  Tiril Røssum-Tokerud Saksnr.:  20/03058-18 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 22/22 09.03.2022 

2 Kommunestyret 30/22 23.03.2022 

3 Kommunestyret 34/22 04.05.2022 

4 Kommunestyret 65/22 15.06.2022 

5 Kommunestyret 86/22 14.09.2022 

6 Kommunestyret 101/22 26.10.2022 

 

 

Saksdokumentet er unntatt offentlighet 
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