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Saker til behandling  

F-23/18 
Ås kommunes årsmelding 2017 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  18/01265-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Arbeidsmiljøutvalget 2018   
2 Ungdomsrådet 9/18 24.04.2018 
3 Eldrerådet 3/18 24.04.2018 
4 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne  24.04.2018 
5 Hovedutvalg for helse og sosial 6/18 25.04.2018 
6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 9/18 25.04.2018 
7 Hovedutvalg for teknikk og miljø 34/18 26.04.2018 
8 Administrasjonsutvalget 3/18 02.05.2018 
9 Formannskapet 23/18 02.05.2018 
10 Kommunestyret   
 
 

Innstillinger fra øvrige utvalg publiseres på nettbrett og på Ås kommunes 
hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Årsmelding med årsberetning 2017 tas til orientering. 
 
Ås, 13.04.2018 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Arbeidsmiljøutvalget 2018 
Ungdomsrådet 
Eldrerådet 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Årsmelding med årsberetning 2017 for Ås kommune 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Økonomisjef  

http://www.as.kommune.no/moeter-og-saksdokumenter.350480.no.html
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken:  
Årsmeldingen er en tilbakemelding på mål og satsninger i vedtatt handlingsprogram 
og økonomiplan for 2017-2020.  
 
Årsmeldingens kapittel 1 utgjør «Årsberetningen». Årsberetningen er den lovpålagte 
delen av rapporteringen, jf. Forskrift om årsregnskap og årsberetning. Resterende 
del av dokumentet utgjør kommunens årsmelding. Denne er ikke en lovpålagt 
rapportering, men en viktig del av kommunens mål- og resultatstyring.  
 
Konklusjon med begrunnelse:  
Årsmelding med årsberetning 2017 tas til orientering. 
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F-24/18 
Ås kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  17/03490-3 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 24/18 02.05.2018 
2 Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Årsregnskapet til Ås kommune 2017 godkjennes. 

2. Årets meravkastning på kapitalforvaltning, 5,57 mill. kr, avsettes til bufferfond 
25650130 Avkastning kapitalforvaltning. 

3. Årets resterende mindreforbruk på 10,68 mill.kr overføres generelt 
disposisjonsfond 25650000. 

 
  
 
Ås, 13.04.2018 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg: 
1. Årsregnskap 2017 Ås kommune 
2. Årsberetning 2017 for Ås kommune 
3. Revisjonsberetning (ikke mottatt, ettersendes) 
4. Kontrollutvalgets uttalelse (ettersendes) 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Regnskapssjef Gjertrud Mathisen  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ås kommunes regnskap for 2017 viser et netto driftsresultat på kr 25,1 mill.kr og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på 16,25 mill.kr.  
 
Fakta i saken:  
 

Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) sier 
følgende: 
 
Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv 
senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. 
 
Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar i året etter regnskapsåret. 
Administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet utarbeider årsberetningen, og 
fremmer denne for det organ kommunestyret eller fylkestinget bestemmer. 
Årsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. Hvis 
årsberetningen ikke fremmes for kontrollutvalget, skal den oversendes til 
kontrollutvalget før kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet. Årsberetningen 
skal foreligge til behandling i kommunestyret eller fylkestinget samtidig med at 
årsregnskapet skal behandles. 
 
Rådmannen har fremlagt og oversendt årsregnskapet til Follo distriktsrevisjon den 
15. februar. Årsberetningen er fremlagt for Follo distriktsrevisjon og kontrollutvalget 
innen 31. mars.  Deres uttalelser følger vedlagt denne saken. 
 
Vurdering 

Ås kommunes regnskap for 2017 viser et netto driftsresultat på kr 25,1 mill.kr og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på 16,25 mill.kr. Netto driftsresultat er 14 mill.kr 
bedre enn budsjett, og bidrar til å styrke strengt nødvendige reserver for å møte 
framtidige investeringer og vekstutfordringer.  
 

Det gode resultatet i 2017 skyldes i hovedsak høyere skatteinntekter og 
rammetilskudd enn budsjettert. Dette gjelder kommunesektoren generelt, men dette 
har også kommet Ås kommune til gode. Videre har kommunen fortsatt lavere 
renteutgifter på lån, samtidig som det har vært god avkastning på kommunens 
finansforvaltning. Kommunen har også hatt reduserte netto finanskostnader som 
følge av utsatte kostnader til investering.  
 
I tillegg har enhetene samlet sett styrt sine budsjetter godt, selv med stramme 
rammer og stor vekst i etterspørselen etter kommunale tjenester.  
 
Avsetning av regnskapsmessig mindreforbruk. 
 
Årsregnskapet 2017 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 16,25 mill.kr.  
 
Kommunestyret har i sak 103/16  om Handlingsprogram 2017-2021 vedtatt følgende: 
g) Det budsjetteres med 5 107 000 kroner (ca. 2,7 %) avkastning på kommunens e-
verksmidler i 2017. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til styrking av 
bufferfond.  

http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-14-12-2016.350480.MD1I358752o5a33.pts.html
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Avkastningen for 2017 ble på 10,67 mill. kr. Meravkastningen ble dermed på  5,57 
mill. kr og dette avsettes til bufferfond 25650130 Avkastning kapitalforvaltning.  Dette 
er et disposisjonsfond som kommunen fritt kan bruke, men som kommunestyret selv 
har øremerket til dekning av underskudd dersom kommunen får mindreavkastning på 
sin kapitalforvaltning.  
 
Rådmannen foreslår at årets mindreforbruk etter avsetning til bufferfond, 10,68 mill.kr 
overføres generelt disposisjonsfond. Kommunestyret har for 2017 budsjettert med en 
netto avsetning til disposisjonsfond på 30,8 mill.kr, og samlet disposisjonsfond utgjør 
ved årsslutt 161 mill.kr. Årets udisponerte overskudd på 16,25 mill.kr bidrar til å 
styrke disposisjonsfondet ytterligere, for å møte framtidige investeringer og 
vekstutfordringer.   
 
 
Konklusjon med begrunnelse:  
Rådmannen anbefaler at årsregnskapet til Ås kommune 2017 godkjennes.  
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F-25/18 
Omstillingsprosjektet på Moer sykehjem 
 
Saksbehandler:  Gro Svendstad Saksnr.:  18/01211-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 8/18 25.04.2018 
2 Formannskapet 25/18 02.05.2018 
3 Kommunestyret   
 
 

Innstilling fra hovedutvalg for helse og sosial publiseres på nettbrett og på Ås 
kommunes hjemmeside her. Den foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Moer sykehjem ansetter inntil 10 nye årsverk helsefagarbeidere på variabel lønn. 

(Budsjett for korttidsfravær, - langtidsfravær/sykelønnsrefusjoner og deler av 
overtidsbudsjett.)  

 
2. Moer sykehjem flytter ikke tidspunktet for middagsservering på nåværende 

tidspunkt.  
  

 
Ås, 25.04.2018 
 
Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt 
Rådmann Helse og sosialsjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyre 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg:  
Ingen 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Enhetsleder Moer sykehjem  

http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-helse-og-sosial-25-04-2018.350480.MD1I546920oe94e.pts.html
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret har vedtatt et omstillingsprosjekt hvor kommunen skal omstille, 
redusere og modernisere for 30 millioner over 3 år. 
Omstillingsprosjektet ved Moer sykehjem er et større delprosjekt med frikjøpt 50 % 
prosjektleder. De ser på områdene turnus og bemanning, sykefravær, heltid/deltids-
feltet, rutiner og oppgavebelastning inkludert måltider og tidspunkter for det.  
 
Det er i denne sammenheng gjennomført en omfattende og grundig 
spørreundersøkelse blant alle de ansatte ved sykehjemmet (160 svar). Denne har 
gitt prosjektet god og nyttig informasjon for det videre arbeidet. For å komme videre 
er det behov for noen ytterligere avklaringer, derav denne sak. 
 
Moer sykehjem er kommunens største enhet med ca. 100 årsverk med tilsammen 
200 ansatte og ca. 80-100 tilkallingsvikarer. 
 
Sykehjemmet har med årene fått mange nye oppgaver og belastninger, med bl.a. 
samhandlingsreformen og flere pasienter uten at bemanningen er styrket. 
Kartleggingen av belastning gjennom hele døgnet viser det. Kartleggingen viser også 
at en stor andel av de ansatte er fornøyd med dagens turnus. 
 
Sykehjemmet hadde i 2017 et sykefravær på 10,44 %. Det er en krevende oppgave 
å dekke inn for dette sykefraværet, og utfordrer den ellers så marginale 
bemanningen. Derfor anbefales det er det ansettes inntil 10 årsverk helsefagarbeider 
i variabel lønn / refusjonsmidler som skal dekke inn fraværet. Organisatorisk tilpasses 
stillingsstørrelsene så flest mulig av de ansatte i reduserte stillinger kan få 
heltidsstillinger. 
 
Om kommunen skal flytte middagsserveringen til kveldsvakt-skiftet, må det tilføres 
ressurser for å makte å gjennomføre det. Rådmannen kan ikke se at det er forsvarlig 
å anbefale et slikt grep nå. Hovedvekten av pasientene ved sykehjemmet ønsker 
ikke dette og det fører til en betydelig merkostnad. 
 

Fakta i saken: 
Det er gjennomført en stor kartlegging blant alle fast ansatte på Moer sykehjem. Det 
var ca 80 % besvarelse. Dette var en ikke-anonym kartlegging på linje med en 
medarbeidersamtale. Resultatene viser at de ansatte i stor utstrekning er fornøyd 
med turnusen sin slik den er i dag. Dette viser at omstillingsprosjektet på Moer har 
mye som er viktig å ta vare på framfor å endre. Turnuskartleggingen viser også at det 
er et potensiale for å endre turnusen for en del av de ansatte da 30-40 % svarte at 
langvakter hver 4. helg eller jobb hver 2. helg også er gode alternativer.  
 
Turnusen er balansert i forhold til antall vakter i strekk, balansen mellom dag/kveld, 
og muligheten for innvirkning på egen arbeidstid. Kartleggingen gir også en god 
oversikt over hvem som ønsker hvilken type kompetanseheving. Dette kan knyttes 
opp mot eventuelt kompetansegap og opplæringsplanene sykehjemmet har.  
Kartleggingen gir også en oversikt over hvem som ønsker å øke stillingen sin.  
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Vurdering: 
Moer sykehjem har i dag en bemanningsplan fra 2008. Bemanningsplanen viser 
bemanningsfaktor, pleietyngde og kompetansefordeling.  
 
Resultatet fra kartleggingen viser at 88 % er fornøyd med nåværende turnus. Derfor 
ser kommunen det som vanskelig å innføre ny turnus for hele sykehjemmet, som 
innehar de samme godene som nåværende turnus har.  
 
Etter samhandlingsreformen i 2012 har det vært en stor endring i pasientgruppen.  
Pasientene er sykere og har et større pleiebehov og behov for tyngre medisinsk 
oppfølging enn tidligere. Etter samhandlingsreformen har gjennomsnittlig liggetid på 
sykehus gått ned. Sykehjemmet tar i større grad enn før over den videre 
behandlingen av pasienten. Det som tidligere ble kategorisert som ferdigbehandlede 
pasienter kategoriseres nå som utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Dette 
stiller større krav til sykepleiefaglig og medisinskfaglig kompetanse.  
 

 Antall dødsfall Moer  

År Langtid Korttid Totalt 

2010 25 9 34 

2011 40 6 46 

2012 20 18 38 

2013 27 12 39 

2014 25 7 32 

2015 36 15 51 

2016 21 13 34 

2017 37 13 50 

2018   22 

Til 11.04.18, anslått til ca 66 dødsfall pr 31.12.18.  
 
Tabellen ovenfor viser antall dødsfall ved Moer sykehjem de siste årene. 
Sykehjemmet tar i mot svært dårlige - og døende pasienter fra sykehuset. De faglige 
områdene sykehjemmet har god kompetanse på er palliasjon (smertelindrende 
behandling), kreftomsorg og omsorg ved livets slutt. Dette er nødvendig kompetanse 
for å ivareta stadig dårligere pasienter. Svært syke pasienter er i behov av 
kontinuerlig oppfølging av fagpersoner, og alltid i behov av 1:1-oppfølging hele 
døgnet. Disse pasientene har også tett oppfølging fra institusjonslegen.  
 
Velferdsteknologi er i stor grad tatt i bruk i tjenesten, og denne utviklingen vil 
fortsette. Det har i tillegg tilkommet flere arbeidsoppgaver som en del av tjenesten, 
herunder mathåndtering i avdelingene, blodtransfusjoner, intravenøs medikamentell 
behandling og oftere avanserte, komplekse medisinske prosedyrer. Disse 
prosedyrene er tid- og kompetansekrevende. Det er ikke gjort endringer på 
bemanningsplanen etter etablering av to dobbeltrom på hver langtidsavdeling. 
 
Summen av endringer medfører at eksisterende bemanningsplan er utdatert. Det er 
behov for å tilpasse bemanningsplanen etter dagens arbeidssituasjon. Det brukes 
mye ressurser til å leie inn vikarer ved fravær, og på tross av mange egne vikarer 
(80-100 vikarer totalt på sykehjemmet), utløser dette tidvis overtid og bruk av 
vikarbyrå. Det er krevende å erstatte fraværende kompetanse med tilsvarende 
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kompetanse. Dette fører ofte til at sykehjemmet går med lavere kompetanse enn 
bemanningsplanen tilsier. Det er i løpet av de siste årene lagt ned store ressurser på 
å bygge relevant kompetanse hos de ansatte i form av videreutdanninger. Dette ser 
sykehjemmet god effekt av, og det er et arbeid som stadig må vedlikeholdes.  
 
Sykefraværet i institusjonstjenesten er generelt høyt. En bedre bemanningsplan og 
bedre tilpasning av arbeidshverdagen kan bidra til å redusere sykefraværet.  
Ås kommune har som en offentlig virksomhet mål om størst mulig grad av 
heltidskultur og helse som strategiske satsningsområder.  
 
Som et resultat av punktene nevnt ovenfor er de økonomiske rammene for tjenesten 
på sykehjemmet svært utfordrende, og i flere år har det vært behov for å justere 
budsjettrammen.  Enkelte år har det likevel vært betydelige merforbruk. Det er viktig 
å få en bedre stabilitet i de økonomiske rammene og dermed handlingsrommet i 
tjenesten.  
 
Arbeidsmiljøpolitisk er målsettingen til sykehjemmet å ha ønskelige turnuser, det vil si 
at samarbeid ved grunnturnus-arbeidet i stor utstrekning foregår sammen med den 
ansatte.  
Kartleggingen viser at alle vakter har stor belastning gjennom hele vakten. Det er 
derfor ikke mulig å flytte ansatte fra dag til kveld for blant annet å ivareta endret 
middagsrutine. Det er mange oppgaver tilknyttet hver enkelt vakt. På dagtid er 
sykehjemmet i tillegg avhengig av andre samarbeidsparter som for eksempel 
sykehus, institusjonslege, fysioterapeut/ergoterapeut og andre utredende tjenester.  
 
Kommunen ser tendensene til at sykepleiere blir stadig vanskeligere å rekruttere. 
Dette krever at sykehjemmet ser andre løsninger når det gjelder bruk av 
sykepleiekompetanse. Sykehjemmet ser muligheten for at sykepleierne bør gå på 
topp i en «sykepleiepool» med rendyrkede sykepleieoppgaver. Og at kompetansen til 
helsefagarbeidere økes med en aktuell videreutdanning, for eksempel fagskole. Det 
siste er en del av en langsiktig planlegging.  
 
I fjor hadde sykehjemmet et sykefravær på 10,44 %. Det tilsvarer ca. 10 årsverk. Hvis 
det gis anledning til å ansette 10 årsverk på variabel lønn og sykelønnsrefusjon kan 
sykehjemmet ta høyde for mye av sykefraværet på dag og kveld. I tillegg må det 
være noe variabel lønn igjen i budsjettet tilsvarende ferieavvikling for 100 årsverk og 
noe variabel lønn for å dekke opp sykefravær på natt. Man tenker at disse 10 
årsverkene i stor utstrekning kan besettes av fagarbeidere med erfaring. 
Sykehjemmet har en god sykepleiedekning i nåværende bemanningsplan hvis alle 
stillingene er fylt, og tenker at sykepleieoppgaver rendyrkes så både fagarbeidere og 
sykepleiere kan gjøre oppgaver de er kompetente og autoriserte til.  Kommunen 
antar at ved å ansette på variabel lønn og sykelønnsrefusjon vil man kunne redusere 
sykefraværet. I hverdagen vil sykehjemmet merke det at flere faste er på jobb. 
 
I kartleggingen har det også vært fokus på rett kompetanse til rett sted og tid. De 
største endringsinnspillene i kartleggingen kommer til uttrykk ved at det bør sees på 
oppgavefordelinger mellom ansattgrupper, samt døgnrytmen ved sykehjemmet. 
Sykehjemmet har tidligere hatt en kartlegging av endring av tidspunkt for servering 
av måltider. Denne kartleggingen gikk til både pasienter og pårørende. Svarene er 
tidligere presentert i HHS sak 20/17. Majoriteten av pasientene ønsker at det skal 
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være som i dag, majoriteten av pårørende ønsker at middagen flyttes til et senere 
tidspunkt. Ut i fra vaktbelastningen som de ansatte har svart på i kartleggingen lar 
det seg ikke gjøre å flytte middagen uten at bemanningsplanen styrkes.( Det er kun 2 
ansatte på 11 pasienter på kveldsvakt)  
 
Dersom kommunen ønsker å endre fra alternativ 1 (middag som i dag) til alternativ 2 
(middag kl. 15.30) vil det være behov for en mellom-vakt som kan ha ansvar for alle 
kjøkkenrutinene, samt hjelpe til med mating. Dette må ses i sammenheng med 
kartleggingen nevnt ovenfor ifht vaktbelastningene. Det tilsvarer 1,38 årsverk pr 
bogruppe, totalt 9,66 årsverk. Kostnader tilsvarende 9,66 årsverk helsefagarbeider er 
kr. 5 300 000,- inkludert sosiale avgifter. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
For å endre måltidsserveringen er det en total merkostnad på kr. 5.300.000,- pr.år. 
 
Ansette på refusjonsmidler fra langtidssykefravær; basert på erfaringstall vedr 
langtidssykefravær. Ca 80 % av lønnsutgiftene erstattes ved sykefravær. Hele 
budsjettet for variabel lønn kan ikke omgjøres til faste lønnsutgifter da man ikke kan 
ansette på refusjon på for eksempel natt. I tillegg må det være igjen noe variabel 
lønn for å dekke adhoc-fravær.  
 
(Dette berører heller ikke budsjett for ferievikarer på variabel lønn. 100 årsverk skal 
avvikle 5 ukers ferie, noen ansatte har 6 ukers ferie. Totalt skal ca 550 ukers ferie 
avvikles. Med vaktkostnad på kr. 2.450,- tilsvarer dette kr. 6.737.500,- i ferievikarer pr 
år totalt for sykehjemmet.)  
 
Alternativer: 
Det er et alternativ å ikke gjøre noen endringer, men å opprettholde dagens praksis. 
Da vil fortsatt uforholdsmessig mye tid gå med til å leie inn sykevikarer, samt at 
mange av vaktene vil være udekket p.g.a mangel på tilgjengelige vikarer på kort 
varsel. Det blir heller ingen endringer i heltid / deltid-problematikken. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Omstillingsprosjektet ved Moer sykehjem ser på turnus og bemanning, sykefravær, 
heltid/deltids-feltet, rutiner og oppgavebelastning inkludert måltider og tidspunkter for 
det. Det er gjennomført en omfattende og grundig undersøkelse blant alle de ansatte 
ved sykehjemmet, som har gitt prosjektet god og nyttig informasjon for det videre 
arbeidet. For å komme videre er det behov for noen avklaringer, derav denne sak. 
Moer sykehjem er kommunens største enhet med ca. 100 årsverk som fylles av ca. 
200 ansatte og med ca. 80-100 tilkallingsvikarer. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at kommunen ansetter faste vikarer på variabel lønn og 
refusjonsmidler, som skal dekke opp fravær – dag og kveld. 
 
På bakgrunn av belastningen det er på avdelingene på sykehjemmet, må det tilføres 
ressurser på alle bogrupper om middagstidspunktet skal flyttes til kl. 15.30 – 16.00. I 
sammenheng med de krav kommunestyret har satt til omstillingsprosjektet, samt at 
overvekten av pasientene ikke ønsker en slik endring, kan ikke rådmannen anbefale 
dette. Sykehjemmet kan ikke innfri endring av måltidsserveringen ved å bruke tiltaket 
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i vedtakspunkt 1. Ansatte på variabel lønn / refusjonsmidler skal dekke inn for et 
sykefravær, ikke dekke underbemanning i turnusen. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Så raskt som mulig bl.a. ifht ansettelser, turnusplanlegging og ferieavvikling / 
sommerturnus. 
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F-26/18 
Økonomiske beregninger ved etablering av døgnkontinuerlig 
legevakttilbud ved Follo lokalmedisinske senter (Follo LMS) for 
kommunene Frogn, Enebakk og Ås. 
 
Saksbehandler:  Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.:  17/02998-7 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 9/18 25.04.2018 
2 Formannskapet 26/18 02.05.2018 
3 Kommunestyret   
 
 

Innstilling fra hovedutvalg for helse og sosial publiseres på nettbrett og på Ås 
kommunes hjemmeside her. Den foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Ås kommune slutter seg til de økonomiske beregninger som er beskrevet i saken og 
tar dette med inn i arbeidet med handlingsprogram med budsjett 2019 - 2022.  
 
 
Ås, 12.04.2018 
 
Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt 
Rådmann Helse og sosialsjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg: 
Økonomiske konsekvenser ulike alternativer - april 2018 (4) m kommune fordeling 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Daglig leder av Follo LMS 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Høsten 2017 besluttet kommunene Frogn, Enebakk og Ås å etablere et 
døgnkontinuerlig legevakttilbud for de tre kommunene fra januar 2019 ved Follo 

http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-helse-og-sosial-25-04-2018.350480.MD1I546920oe94e.pts.html
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lokalmedisinske senter IKS, jfr. K-sak 78/17. Her ble det vedtatt at kommunen skulle 
gi sin endelige tilråding før budsjettarbeidet for 2019 påbegynnes, derav denne sak.  
 
Avhengig av hvilken modell man velger i forhold til forventet antall besøk pr dag vil 
merkostnaden pr år for Ås kommune være på ca 850.000,- (Alternativ 1) eller 
450.000,- (Alternativ 2). 
 
Fakta i saken: 
Høsten 2017 besluttet kommunene Frogn, Enebakk og Ås å etablere et 
døgnkontinuerlig legevakttilbud for de tre kommunene fra januar 2019 ved Follo 
lokalmedisinske senter IKS, jfr. K-sak 78/17. 
 
Vedtaket i k-sak 78/17 lød som følgende: 
 

 Kommunestyrets vedtak 13.12.2017:  
1. Ås kommune slutter seg til etablering av døgnkontinuerlig legevaktdrift ved 
Follo LMS fra 2019, sammen med de kommuner som ønsker det. Follo LMS 
skal i løpet av prosessen, og i nær kontakt med eierkommunene, vurdere ulike  
organisasjonsformer for fremtidens legevakt og gi sin endelige tilråding til 
kommunene før budsjettarbeidet for 2019 påbegynnes.  
 
2. Ås kommune legger til grunn at akuttmedisinforskriften er utgangspunktet 
for fremtidens organisering av legevakttjenestene i Follo, men mener at 
behovet for legevaktbil må utredes ytterligere. 

 
 
Vurdering: 
Prosessen for oppstart av døgndrevet legevakt er påbegynt i samarbeid mellom Follo 
LMS og de tre kommunene. I dette arbeidet er den økonomiske beregningen kvalitet 
sikret med utgangspunkt i det økonomiske grunnlaget som lå som vedlegg til sak 
78/17. 
 
Det er innhentet ytterligere erfaringer fra daglegevakt i Ski kommune. Med 
utgangspunkt i å dekke alle timene fra kl 07.00-18.00 er det lagt inn 0,5 årsverk 
sykepleier i tillegg til det som var estimert i den forrige beregningen. 
 
Den økonomiske beregningen blir som følger: 
 
Alternativ 2 – Drifte døgndrevet legevakt for noen av kommunene, redusert 
åpningstid (18.00-07.00) for andre kommuner. 
 

 

ALT 1 - 35 pas per dagALT 2 - 50 pas per dagALT 3 - 60 pas per dag

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3

Utgifter    

Lønn inkl. sosiale utgifter* 4 222 100 4 222 100 4 222 100

Drift 1 094 000 1 094 000 1 094 000

Sum driftsutgifter 5 316 100 5 316 100 5 316 100

Inntekter

Driftsinntekter legevakt 07 - 19 -2 705 000 -3 530 000 -4 530 000

Sum netto drift 2 611 100 1 786 100 786 100

*1,5 årsverk lege, 1,5 sykepleier og 0,5 årsverk avdelingssykepleier
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Dersom det velges en løsning med døgndrevet legevakt for noen av kommunene, 

legges det til grunn et anslag på driftskostnadene basert på 50 % reduksjon i 

innbyggertall. 

Alt. 1 (35 pasienter daglig) anses som det mest realistiske alternativet, i en 

oppstartsperiode, i forhold til henvendelser og konsultasjoner. Med redusert 

nedslagsfelt reduseres bemanningen med 0,5 årsverk. Ytterligere reduksjon er ikke 

tilrådelig ut fra behovet for grunnbemanning. Om Ski og Oppegård skulle ønske å 

tilslutte seg ordningen vil man kunne ta ut «stordriftsfordeler» slik at 

kostnadsfordelingen vil kunne gå noe ned pr kommune.  

 
Avhengig av bruken av legevakten vil merkostnadene for aktuelle deltagende 

kommuner beløpe seg til: 

Kommune 

Folke-
mengde 
01.01.2018 

Fordeling i 
prosent  

ALT 1 - 35 
pas per dag 

ALT 2 - 50 
pas per dag 

ALT 3 - 60 
pas per dag 

0229 Enebakk (57 % av) 6 239 14,83 %       387 200        265 000        116 600  

0215 Frogn 15 735 37,41 %       976 900        668 200        294 100  

0216 Nesodden 0 0,00 %               -                  -                  -    

0217 Oppegård 0 0,00 %               -                  -                  -    

0213 Ski 0 0,00 %               -                  -                  -    

0214 Ås 20 084 47,75 %    1 246 900        852 900        375 400  

SUM 42 058 100 % 2 611 000 1 786 100 786 100 

 

Det er alt 1 i tabellen som er utgangspunkt for budsjett 2019. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ås kommune brukte i 2017 kr 401 059,50 på vakttillegg til fastlegene for 
daglegevaktsordningen. 
Sammenliknet med kommunens kostnader i 2017 for daglegevaktsordningen og 
alternativ 1 i budsjettforslaget gir dette en årlig merkostnad på ca 850.000,-. 
 
Kommunen har mellom 20 og 30 pasientbesøk ved daglegevakten. Om legevakten 
får besøk tilsvarende alternativ 2 over, gir dette en årlig merkostnad på ca 450.000,-. 
 
Rådmannen mener at man bør budsjettere med alternativ 1 i en oppstartsperiode, og 
ha som mål å gå over til alternativ 2. Det er uvisst om besøket til daglegevakten øker 
eller synker for Ås kommunes del, når den legges til Follo LMS.  
Endret sted kan også påvirke fastlegeordningen ved at flere bytter til fastlege i Ås, da 
daglegevakten er lengre unna. Dette kan igjen påvirke økonomien rundt 
legetjenestene, ved at «gjesteoppgjøret» (det Ås kommune betaler for innbyggere 
som har fastlege i en annen kommune i landet) kan bli mindre. Gjesteoppgjøret for 
2017 var 1.500.036,-. 
 
Alternativer: 
Det er et alternativ å lage en egen fast daglegevakt i Ås kommune, som tilfredsstiller 
de nye krav i akuttmedisinforskriften, og som er samlet på ett sted. Dette vil være en 
mye dyrere - og sårbar løsning, som rådmannen ikke anbefaler. 
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Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunestyret har enstemmig vedtatt at Ås kommune skal jobbe mot en felles 24 
timers legevakt ved Follo LMS, sammen med de kommuner som ønsker det. 
Fastlegene i Ås ønsker samme løsning. Kommunen får klager på dagens ordning da 
den er uforutsigbar og sårbar. Stadig flere av kommunens leger får fritak fra 
daglegevaktsarbeid (over 60 år), noe som øker belastningen på de resterende 
fastlegene. Ny akuttmedisinforskrift krever at kommunen gjør endringer i forhold til 
daglegevakt. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at Ås kommune tilslutter seg de økonomiske 
beregninger som er beskrevet i saken og tar dette med i budsjettarbeidet for 
handlingsprogram med budsjett 2019 - 2022.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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F-27/18 
Ås demenssenter. Sluttrapport 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  16/00135-21 
Saksgang  Møtedato 

1 Plan- og byggekomiteen 5/18 25.04.2018 
2 Formannskapet 27/18 02.05.2018 
3 Kommunestyret   
 
 
 

Innstilling fra plan- og byggekomiteen publiseres på nettbrett og på Ås 
kommunes hjemmeside her. Den foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Sluttrapport for Ås demenssenter godkjennes. 
 
Ås, 16.04.2018 
 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Plan- og byggekomiteen 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
Vedlegg: 
Sluttrapport 

 
Saksutredning: 

 
Sammendrag: 
Rådmannen har med bakgrunn i Ås kommunes delegasjonsreglement utarbeidet 
sluttrapport for Ås demenssenter. Det er rapportert på følgende punkter: 

 Måloppnåelse 
 Regnskaps- og nøkkeltall med budsjett/kalkyle 
 Vurdering av framdriften mot opprinnelig tidsplan 
 Evaluering av prosjekteringsgruppen 
 Evaluering av entreprenører 
 Evaluering av prosjekt- og byggeledelse 
 Evaluering av entrepriseform 

 

http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-plan-og-byggekomiteen-25-04-2018.350480.MD1I545427ob50a.pts.html
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Fakta i saken: 
Ås demenssenter består av 30 sykehjemsplasser og 12 plasser for 
dagsenterpasienter. Bygget har også flere fellesfunksjoner for Tunveien 5 og 7. 
Totalt areal for bygget er 5 814 m².  
 
Investeringsrammen er kun prisjustert og i tråd med politiske vedtak. Prosjektet har 
mottatt statlige investeringstilskudd fra Husbanken på 55 270 000,-. 
 
Byggearbeidene startet opp i juni 2015, og bygget ble endelig overtatt i januar 2017. 
Utomhusarbeidene ble deretter gjennomført som egen entreprise. 
 
For ytterligere informasjon vises det til vedlagte sluttrapport. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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F-28/18 
Voksnes rett til opplæring - organisering og tilbud 
 
Saksbehandler:  Mariann Jøssang Saksnr.:  17/01067-10 
Saksgang  Møtedato 

1 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne   
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 8/18 25.04.2018 
3 Administrasjonsutvalget 5/18 02.05.2018 
4 Formannskapet 28/18 02.05.2018 
5 Kommunestyret   
 
 

Innstillinger fra øvrige utvalg publiseres på nettbrett og på Ås kommunes 
hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 

Rådmannens innstilling: 

 Fra skoleåret 2018/19 opphører kjøp av grunnskoleplasser i andre kommuner. 
Hele grunnskoleløpet for voksne tilbys ved Ås kommunale 
voksenopplæringssenter (Ås VO) fra høsten 2018.  

 Særskilt tilrettelagt opplæring (STO) i voksenopplæringen avslutter 
prosjektperioden juni 2018. Den midlertidige organisatoriske plasseringen av STO 
ved PPS, avvikles. STO føres tilbake til Ås VO. 

 Tilstandsrapport for 2017 med utviklingsmelding 2018 for Ås VO, tas til 
etterretning.  

 
Ås, 12.04.2018 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann Oppvekst- og kultursjef 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding for 2018 - Voksenopplæringen 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Vedtak, K-sak 27/17 
Saksfremlegg, K-sak 27/17 
Vedtak, K-sak 34/15 
Saksfremlegg, K-sak 34/15  
Protokoll, K-sak 9/12  
Saksfremlegg, K-sak 9/12 
 

http://www.as.kommune.no/moeter-og-saksdokumenter.350480.no.html
http://www.as.kommune.no/ato/p360/v1/639938_1_1-pdf.639938o5a98.pdf
http://www.as.kommune.no/ato/p360/v1/639938_1_1-pdf.639938o5a98.pdf
http://www.as.kommune.no/ato/p360/v1/612137_30_1-pdf.612137o117d.pdf
http://www.as.kommune.no/ato/p360/v1/384316_1_1-pdf.384316o6ad2.pdf
http://www.as.kommune.no/ato/p360/v1/364586_7_1-pdf.364586oe7a9.pdf
http://www.as.kommune.no/getfile.php/1908020.746.pdcvwycddc/2012+03+28+K+protokoll.pdf
http://www.as.kommune.no/getfile.php/1893940.746.eyurqbftqx/2012+03+28+K+innkalling.pdf
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Saksbehandler sender vedtaket til: 
Oppvekst- og kultursjefen 
Rektor voksenopplæringen 
Leder PPS 
 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
August 2017 ble det opprettet en grunnskoleklasse på nivå B (forberedende til 
eksamensrettet nivå) og C (forberedende til nivå B) for voksne ved Ås kommunale 
voksenopplæringssenter (Ås VO). Dette som et første steg for å innrette 
organiseringen av voksenopplæringsfeltet i tråd med nyeste retningsgivende føringer 
fra statlig hold, og for bedre ressursutnyttelse.  
 
Det legges med dette frem forslag til ytterligere strukturelle endringer fra skoleåret 
2018/19. Herunder at hele grunnskoleløpet for voksne tilbys ved Ås VO, og at den 
midlertidige organisatoriske plasseringen av særskilt tilrettelagt opplæring (STO) 
under PPS avvikles, og føres tilbake til Ås VO.  
 
Fakta i saken: 
Våren 2017 ble det fremmet en politisk sak om organisasjonsendring av 
voksenopplæringen. Det ble foreslått en gradvis omorganisering av tjenestene som 
omfattes av voksnes rett til opplæring etter opplæringsloven kapittel 4A og 
introduksjonsloven.  
 
Kommunestyrets vedtak 23.5.2017, K-sak 27/17, lyder som følger:  

 Ås Voksenopplæring blir fra 1.8.2017 en selvstendig enhet med egen rektor 

 Fra skoleåret 2017/18 opprettes en forberedende grunnskoleklasse, på nivå B 
og C, for voksne ved Ås Voksenopplæring. 

 Det vurderes våren 2018 om kjøp av plasser i andre kommuner helt/delvis skal 
opphøre, og om hele grunnskoleløpet for voksne tilbys i Ås. 

 Særskilt tilrettelagt opplæring (STO) i voksenopplæringen forlenger 
prosjektperioden ut skoleåret 2017/18. Det foretas en vurdering om videre 
organisering våren 2018. 

 Voksenopplæringen leverer tilstandsrapport på lik linje med de andre skolene i 
Ås. 

 Grunnskoletilbudet evalueres etter 1 år. 

 Ås kommune legger opp til å oppnå eksamensrettet grunnskole på nivå 1. 

 Norsk, samfunnsfag og STO evalueres etter 1 år. 
 
Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding for 2018 er vedlagt.   
 
I henhold til kulepunkt 4 og 7 i ovenstående vedtak, legges det med dette frem 
forslag til ytterligere strukturelle endringer fra skoleåret 2018/19. Herunder at hele 
grunnskoleløpet for voksne tilbys ved Ås VO, og at den midlertidige organisatoriske 
plasseringen av særskilt tilrettelagt opplæring (STO) under PPS, avvikles.  
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Per dags dato er det registrert totalt 92 aktive deltakere ved Ås VO, hvorav 47 av 
deltakerne får opplæring i norsk og samfunnskunnskap på dagtid. Omtrent 
halvparten av disse er i introduksjonsordningen. Av totalt 92 deltakere er det 
registrert 37 deltakere ved kveldskursene i norsk og samfunnskunnskap. Målgruppen 
for kveldskursene er deltakere med plikt uten rett (betalende) og andre betalende 
uten plikt. De øvrige 8 deltakerne er i grunnskoleopplæringen.   
 
August 2017 ble det opprettet en forberedende grunnskoleklasse på nivå B 
(forberedende til eksamensrettet nivå) og C (forberedende til laveste nivå) for 
voksne. Det kjøpes i dag grunnskoleplasser i Ski kommune for voksne på nivå A 
(eksamensrettet nivå).    
 
Antall deltakere i grunnskoleopplæringen per dags dato:  

 8 deltakere får grunnskoleopplæring på nivå B og C ved Ås VO.   

 12 deltakere får grunnskoleopplæring på nivå A i Ski kommune.  

 1 deltager får grunnskoleopplæring på nivå B, modulbasert1, i Ski kommune.  
 
Alle deltagerne i grunnskoleopplæringen for voksne har i inneværende skoleår 
fulltidsplasser.  
 
Prognoser for antall deltakere i grunnskoleopplæringen for skoleåret 2018/19:  

 7 deltakere skal ha grunnskoleopplæring på nivå B 

 7 deltakere skal ha grunnskoleopplæring på nivå A. Dette er deltakere som i 
dag er i grunnskoleopplæringen på nivå B ved Ås VO.     

 1 deltaker fortsetter på nivå A i Ski kommune 
 
Inneværende skoleår er følgende stillinger og årsverk knyttet til Ås VO: 

 Ledelse og administrasjon: rektor (100 %), fagleder (50 %), rådgiver (50 %) og 
kontorleder (100 %) 

 Lærere: norsk og samfunnskunnskap (346,6 %), intro (125,5 %), grunnskole 
(64,3 %) 

 
Særskilt tilrettelagt opplæring (STO) – dagens situasjon 
Særskilt tilrettelagt opplæring (STO), jf. opplæringsloven § 4A-2 andre ledd, er en del 
av voksnes rett til opplæring etter opplæringsloven kapittel 4A.    
 
Kommunestyret vedtok 23.5.2015 i K-sak 34/15, at STO i voksenopplæringen legges 
organisatorisk til Pedagogisk Psykologisk Senter (PPS) i et 2-årig forsøksprosjekt 
med oppstart 1.8.2015. Kommunestyret vedtok, i K-sak 27/17, å forlenge 
prosjektperioden ut skoleåret 2017/18 og at videre organisering vurderes våren 2018.  
 
Det pedagogiske personalet har kontorplass på Ås VO og PPS. Per 1. oktober 2017 
var det registrert 22 deltakere med enkeltvedtak om spesialundervisning etter 
opplæringsloven § 4A-2 andre ledd. Opplæringen finner sted i samme lokaler som 
deltakere ved Ås VO og i bolig. Opplæringssted for den enkelte deltaker avhenger av 
behov og mål for opplæringen.  
 

                                            
1 Modulbasert forberedende voksenopplæring er et forsøksprosjekt i perioden 2017-2020, i regi av 
Kompetanse Norge. Ski Voksenopplæring er en av skolene som er med i dette forsøksprosjektet.   
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Ledelse og administrasjon av STO er ivaretatt ved PPS innenfor PPS sine rammer. 
Ressurser knyttet til lærerstillinger er for tiden 255 %.  
 
Vurdering: 
 
Vurdering av det ordinære grunnskoletilbudet 
Siden forberedende grunnskoletilbud, nivå B og C, startet opp august 2017 ved Ås 
VO, har kommunen satt i gang et arbeid med å videreutvikle innholdet i 
introduksjonsprogrammet. I denne sammenheng omhandler dette 
opplæringstilbudene spesielt for deltakere i introduksjonsprogrammet som ønsker og 
bør ta grunnskolefag som en del av opplæringen. Kommunen vil fortsette arbeidet 
med å videreutvikle innholdet i introduksjonsprogrammet. Dette fordrer imidlertid at 
hele grunnskoleløpet for voksne tilbys ved Ås VO fra høsten 2018. En slik 
organisering er således fremtidsrettet og i tråd med kommunale og nasjonale mål om 
fleksibilitet i oppgaveløsningen for bedre individuell tilrettelegging av 
introduksjonsprogrammet. Dersom hele grunnskoleløpet tilbys ved Ås VO vil 
kommunen få bedre oversikt over alle deltakernes individuelle situasjon og behov og 
kan sette inn tiltak deretter.  
 
Videreføring av dagens ordning, med kjøp av grunnskoleplasser på nivå A i Ski 
kommune, er til hinder for at alle deltakere i introduksjonsprogrammet får et 
likeverdig, helhetlig og individuelt tilpasset opplæringsløp.  
 
Det foreligger også økonomiske insentiver til å gjenopprette hele grunnskoletilbudet 
ved Ås VO. I løpet av de siste to skoleårene har det vært en betydelig nedgang i 
antall deltakere ved Ås VO. Dette skaper usikkerhet for de ansatte. En relativt liten 
enhet med knappe ressurser fordrer fleksible løsninger rundt opplæringstilbudene 
som gis, og tvinger også frem et behov for å ta organisatoriske grep. For bedre 
utnyttelse av lærerressursene har eksempelvis grunnskoleklassen inneværende 
skoleår hatt en del timer sammen med deltakere som er i det andre året i 
introduksjonsprogrammet. Tilbakemeldinger fra lærerne tyder på at denne typen 
opplegg fungerer.   
 
Dersom det også opprettes et eksamensrettet grunnskoletilbud, vil det gi Ås VO 
større fleksibilitet i oppgaveløsningen. Eksempelvis er det i dag knyttet betydelige 
utgifter til kjøp av plasser i Ski kommune. Bortfall av utgifter knyttet til kjøp av plasser 
i tillegg til interne organisatoriske grep, vil gi handlingsrom innenfor dagens 
økonomiske rammer. Med dette som utgangspunkt mener rådmannen at det er 
forsvarlig og nødvendig, både faglig og økonomisk, å gjenopprette et helhetlig 
voksenopplæringstilbud ved Ås VO.  
 
Det er vedtatt at Ski og Oppegård kommune slår seg sammen og blir nye Nordre 
Follo kommune fra 2020. Fremtiden til voksenopplæringstilbudene i Ski kommune er 
derfor uviss. Frogn og Vestby kommune er i dag i et interkommunalt samarbeid med 
Ski kommune vedrørende norsk- og samfunnskunnskapsopplæringen samt 
introduksjonsprogrammet. Også fremtiden til voksenopplæringstilbudene i våre 
nabokommuner er uviss. I tiden som kommer vil muligheter for kjøp av plasser i 
nærliggende kommuner være uforutsigbar.  
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Dersom ikke hele grunnskoletilbudet gjenopprettes ved Ås VO, kan kjøp av plasser i 
flere ulike kommuner, med ulikt tilbud og pris, bli aktuelt. En slik ordning vil kreve 
betydelige utgifter knyttet til oppfølging av deltakere spredt i flere kommuner, samt at 
det vil bli utfordrende å tilby alle deltakere et tilfredsstillende individuelt tilrettelagt 
introduksjonsprogram.  
 
Vurdering av STO 
Siden 1.8.2015 har STO ligget under PPS i et 2-årig forsøksprosjekt. Som tidligere 
nevnt er STO en del av voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven 
kapittel 4A. Deltakerne ved STO er voksne med ulike lærevansker eller voksne som 
har ervervet skade på eksempelvis hjerne eller hørsel. Behovene for den enkelte vil 
naturlignok variere. Dette innebærer at noen har behov for spesialundervisning i en 
kortere periode, f.eks. 10 timer lyttetrening i løpet av en periode på 8 uker, mens 
andre har større og mer omfattende vedtak med faste uketimer gjennom et helt 
skoleår. Følgelig er ressursbehovet skiftende, som igjen setter de ansatte i en sårbar 
situasjon i henhold til beskjeftigelse. God og forutsigbar utnyttelse av ressurser 
knyttet til STO, slik organiseringen er i dag, er utfordrende.  
 
I perioden august 2012 til august 2017 var det ordinære grunnskoletilbudet for 
voksne lagt ned i Ås kommune. Ettersom forberedende grunnskoletilbud startet opp 
igjen august 2017, samt at det i denne saken fremmes forslag om å gjenopprette 
også eksamensrettet grunnskolenivå ved Ås VO, er det naturlig at den midlertidige 
organisatoriske plasseringen av STO under PPS, avvikles. Det tilrås ikke at 
opplæringstilbudene for voksne er splittet på flere enheter.  
 
I tillegg er Ås kommune i gang med en omstillings- og omorganiseringsprosess. 
Forslag til ny organisasjonsmodell som foreligger per nå, tyder på at tjenester som 
omfatter voksne fra 2019 vil være organisert under samme kommunalområde. PPS 
er foreslått organisert under et annet kommunalområde, med tjenester som omfatter 
barn og unge. På bakgrunn av de etatsovergripende omorganiseringsprosesser som 
er i gang, er plassering av STO innunder Ås VO en naturlig og fremtidsrettet 
plassering av tjenesten.   
 
Rådmannens helhetlige vurdering av videre tilbud og organisering 
Rådmannen mener at det er nødvendig å fortsette prosessen som ble igangsatt 
august 2017 med å omorganisere voksenopplæringen i henhold til kommunestyrets 
vedtak av 23.5.2017. For Ås kommune innebærer dette at tjenestene som omfattes 
av voksnes rett til opplæring etter opplæringsloven kapittel 4A og introduksjonsloven, 
tilbys i sin helhet ved Ås VO fra 1.8.2018.  
 
I alle klasser/grupper ved Ås VO varierer deltakernes forutsetninger. Faglige nivå, 
alder, kjønn, bakgrunn og livssituasjon er noen variabler som spiller inn. Målgruppen, 
fagfeltet og oppgaveløsningen er således kompleks.  
 
Introduksjonsdeltakernes forutsetninger er betydelig endret. Tidligere hadde flere 
grunnskoleopplæring eller noe utdanning fra hjemlandet. Nå har bortimot halvparten 
av introduksjonsdeltakerne lite eller ingen skolegang fra før, og i tillegg har mange av 
dem sammensatte utfordringer og vansker. Stor variasjon og spenn blant deltakere 
innenfor voksenopplæringsfeltet krever bred kompetanse blant de ansatte og tett 
faglig samarbeid for gode individuelt tilpassede tiltak. Det er derfor behov for mer 
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fleksibel bruk og koordinering av kommunens samlede kompetanse knyttet til 
voksenopplæring. Eksempelvis er det nødvendig med en organisering som legger til 
rette for mer fleksibel bruk av spesialpedagogisk kompetanse i norsk og 
samfunnskunnskap etter introduksjonsloven.  
 
Alle lærere som jobber etter opplæringsloven kapittel 4A og introduksjonsloven, 
jobber med voksne. Ut i fra et faglig perspektiv ansees det som naturlig at alle 
ansatte som jobber med voksenopplæring er samlet under samme enhet. En slik 
organisering åpner opp for at alle lærere som jobber med voksenpedagogikk blir en 
del av et felles profesjonsfellesskap samlet under én leder.  
 
Dersom alle lærerressurser knyttet til voksenopplæring legges til samme enhet, 
muliggjøres nye fleksible løsninger rundt utnyttelse av kompetanse og ressurser, på 
tvers av lovverk, paragrafer og ledd, for alle deltakere med rett til voksenopplæring 
etter opplæringsloven kapittel 4A og introduksjonsloven.  
 
Kommunen har i dag lærerressurser og kompetanse til å tilby et helhetlig 
voksenopplæringstilbud ved Ås VO.  
 
Alternativer og økonomiske konsekvenser: 
De økonomiske konsekvenser for alternativ 1 og 2 er beregnet med utgangspunkt i 
følgende:  

 Pris for kjøp av en skoleplass i Ski kommune á 30 skoletimer per uke er ca. kr 
110 000,-, inkl. opplæringsmateriell. Transportkostnader kommer i tillegg.  

 Prognoser for antall deltakere på eksamensrettet nivå A for skoleåret 2018/19 
er 7 stk.  

 
De statlige tilskuddene tildeles kommunen på bakgrunn av registrerte innvandrere i 
folkeregisteret, uavhengig av hvilke tilbud som benyttes. Nedgang i antall nyankomne 
flykninger betyr også nedgang i statlige integrerings- og persontilskudd.  
 
Alternativ 1:  
Eksamensrettet grunnskoletilbud på nivå A, gjenopprettes ved Ås VO. Kjøp av 
grunnskoleplasser i andre kommuner opphører. Deltakere som er på nivå B i Ski 
kommune i dag, fullfører grunnskoleløpet ved Ski voksenopplæring skoleåret 
2018/19.  
 
Økonomiske konsekvenser – alternativ 1:  
Kommunens utgifter til kjøp av grunnskoleplasser i andre kommuner reduseres med 
kr 110 000,- x 7 = kr 770 000,- ekskl. opplæringsmateriell. 
 
I forbindelse med opprettelse av grunnskoletilbud ved Ås VO høsten 2017 ble det 
kjøpt inn opplæringsmateriell. Det antas at det ikke er nødvendig å gå til innkjøp av 
nye klassesett hvert år, og at deler av det som ble kjøpt inn kan brukes om igjen.  
Det vil også være behov for å investere i noen nye PCer, men de vil ikke bli fornøyet 
hvert år. Driftskostnader knyttet til opplæringsmateriell og digitale verktøy er 
anslagsvis kr 30 000,-. Lisensutgifter og utgifter til aktuell programvare er ikke regnet 
med.  
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Møblert klasserom er allerede tilgjengelig i oppussede lokaler ved Ås VO. Det er 
imidlertid behov for å investere i en digital tavle. En slik tavle koster omtrent kr 
25 000,-, og har en avskrivningstid på 6-7 år. Utstyret i dette klasserommet vil 
komme til nytte for flere enn deltakere grunnskolenivå A.   
 
Transportkostnader tilsvarer prisen for et månedskort for 1 sone á kr 736,-. Skoleåret 
strekker seg over 10 mnd. Transportkostnader per person for ett skoleår utgjør da kr 
7360,-. For ca. 7 deltakerne blir de totale transportkostnadene kr 51 520,-. I dette 
regnestykket er det ikke tatt høyde for at noen av de 7 deltakerne kan ha nedsatt 
funksjonsevne. Da må kommunen dekke transportkostnadene for de det måtte 
gjelde. Det er heller ikke tatt høyde for at noen av de 7 deltakerne kan ha rett til 
transport til Ås VO grunnet lang avstand eller funksjonsnedsetting.  
 
Det forutsettes at tilbudet kan gis innenfor de rammer Ås VO har per i dag. Bortfall av 
utgifter knyttet til kjøp av plasser i tillegg til interne organisatoriske grep vil gi 
handlingsrom innenfor dagens økonomiske rammer. 
 
I sum vil gjenoppretting av hele grunnskoletilbudet ved Ås VO medføre reduserte 
utgifter knyttet til kjøp av plasser på:  
 
Kjøp av 7 grunnskoleplasser:   kr 770 000,- 
Driftsutgifter     -kr   30 000,- 
Transportkostnader:    kr   51 520,- 
       kr 791 000,- 
 
Kjøp av digital tavle er ikke regnet med.   
 
Alternativ 2: 
Ingen endring. Kommunen fortsetter å kjøpe grunnskoleplasser på nivå A av andre 
kommuner.  
 
Økonomiske konsekvenser – alternativ 2:  
Kommunens utgifter for deltakere på eksamensrettet nivå A, vil for neste skoleår bli 
kr 110 000,- x 7 = kr 770 000,-. I tillegg kommer transportkostnader på kr 51 520,-. 
Som i utregningen under alternativ 1 er det heller ikke her tatt høyde for at noen av 
deltakerne kan ha nedsatt funksjonsevne.  
 
Totale utgifter for 7 deltakere blir da kr 821 520,- inkl. transport. Utgifter til 
opplæringsmateriell er inkludert.  
 
Gjenoppretting av hele grunnskoletilbudet ved Ås VO vil ikke kreve ytterligere 
ansettelser da organisatoriske grep innenfor dagens rammer vil gi handlingsrom. 
Utgifter til kjøp av 7 plasser utgjør omtrent 1 årsverk, og er nesten tilsvarende dagens 
ressursbruk knyttet til grunnskoleopplæring på nivå B og C. Tilsvarende nedskjæring 
ved Ås VO vil kunne bli nødvendig dersom kjøp av plasser opprettholdes.  
 
Det er vanskelig å regne ut hva en grunnskoleplass ved Ås VO vil koste, da antall 
deltakere varierer fra år til år, og i løpet av et år. Tas det utgangspunkt i prognoser for 
neste skoleår med totalt 14 deltakere i grunnskoleopplæringen, og en ressursinnsats 
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på ca. 1 årsverk, vil én grunnskoleplass ved Ås VO koste omtrent kr 54 000,-. Dette 
er betydelig lavere enn pris for kjøp av plasser i Ski kommune.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Prosessen som ble satt i gang våren 2017, med å innrette organiseringen av 
voksenopplæringsfeltet i tråd med nyere retningsgivende føringer fra statlig hold, bør 
fortsette. Rådmannen anbefaler at det foretas ytterligere strukturelle endringer fra 
skoleåret 2018/19. Herunder at hele grunnskoleløpet for voksne tilbys ved Ås VO, og 
at den midlertidige organisatoriske plasseringen av særskilt tilrettelagt opplæring 
(STO) under PPS avvikles, og føres tilbake til Ås VO. Dette er endringer som er både 
nødvendig og forsvarlig ut i fra et faglig og økonomisk perspektiv.  
 
Dagens organisering, med voksenopplæringstilbudene splittet på flere enheter, er 
ressurskrevende og til hinder for bedre individuell tilrettelegging av 
introduksjonsprogrammet. Rådmannen tilrår derfor at alle lærerressurser knyttet til 
voksenopplæring legges til samme enhet for å muliggjøre nye fleksible løsninger for 
bedre utnyttelse av ressurser. En slik organisering åpner opp for at alle lærere som 
jobber med voksenpedagogikk blir en del av et felles profesjonsfellesskap samlet 
under én leder.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
1.8.2018 
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F-29/18 
Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 til politisk 
behandling 
 
Saksbehandler:  Siri Gilbert Saksnr.:  17/01163-33 
Saksgang  Møtedato 

1 Eldrerådet 5/18 24.04.2018 
2 Ungdomsrådet 6/18 24.04.2018 
3 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne  24.04.2018 
4 Hovedutvalg for helse og sosial 11/18 25.04.2018 
5 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 12/18 25.04.2018 
6 Hovedutvalg for teknikk og miljø 23/18 26.04.2018 
7 Administrasjonsutvalget 6/18 02.05.2018 
8 Formannskapet 29/18 02.05.2018 
9 Kommunestyret   
 
 
 

Innstillinger fra øvrige utvalg publiseres på nettbrett og på Ås kommunes 
hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Sykkel og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 vedtas.  
2. Det utarbeides en tiltaksplan for sykling og gange som grunnlag for prioritering i 

kommunens handlingsprogram 2019-2022. 
 
Ås, 17.04.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Leder, Plan og utvikling  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Se over. 
 
Vedlegg: 
Vedl. 1. Sykkel- og gåstrategi Ås kommune 2018 - 2030  
Vedl. 2. Tiltakskart - Hele Ås kommune 
Vedl. 3. Tiltakskart - Ås tettsted og Vinterbro_Sjøskogen 
Vedl. 4. Oppsummering høringsuttalelser og Rådmannens vurdering 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Alle høringsinnspill til sykkel- og gåstrategi i sin helhet finnes på nettsiden under, 
samt høringsdokumenter og vedlegg til strategien: 
http://www.as.kommune.no/hoeringsdokumenter-sykkel-og-gaastrategi-for-as-
kommune-2018-2030.6072809-439512.html  
Kontakt politisk sekretariat ved behov for trykte vedlegg. 
 

http://www.as.kommune.no/moeter-og-saksdokumenter.350480.no.html
http://www.as.kommune.no/hoeringsdokumenter-sykkel-og-gaastrategi-for-as-kommune-2018-2030.6072809-439512.html
http://www.as.kommune.no/hoeringsdokumenter-sykkel-og-gaastrategi-for-as-kommune-2018-2030.6072809-439512.html
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Saksbehandler sender vedtaket til: 
Statens vegvesen 
Kommunalteknisk 
 
Saksutredning  
 
Sammendrag: 
 
Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune i perioden 2018-2030 fastsetter målsettinger 
om økt andel syklende og gående i kommunen. For å nå målene foreslås det at 
kommunen, i samarbeid med fylkeskommunen og andre aktører, gjør en målrettet 
satsing gjennom åtte hovedinnsatsområder. Strategien beskriver nødvendige rutiner 
og tiltak innen hvert hovedinnsatsområde for å nå målene. Det foreslås at strategien 
iverksettes gjennom Tiltaksplan for sykling og gange. Strategien omfatter også tiltak 
innenfor fylkeskommunens ansvarsområde, som spilles inn i deres prosesser med 
handlingsprogram og budsjett.  
 
Fakta i saken: 
 
Bakgrunn 
I Kommuneplanen for Ås (2015-2027) er det vedtatt flere mål for å prioritere satsing 
på sykling og gange. Selv om kommunen blant annet gjennom Tiltaksplan for 
trafikksikkerhet har hatt fokus på å bedre infrastruktur og sikkerhet for fotgjengere og 
syklister, og i de senere år har gjennomført kampanjer, har kommunen til nå ikke hatt 
en helhetlig strategi for å få mer sykling og gange. Utarbeidelse av en sykkel- og 
gåstrategi er forankret i kommunens handlingsprogram 2017-2020.  
 
Fordi satsingsområdene i den foreliggende sykkel- og gåstrategien berører 
kommunen som organisasjon, arbeidsgiver og tjenesteyter, sendes den til 
behandling i alle råd og utvalg i kommunen. 
 
Hvorfor satse på sykling og gange  
Det er mange fordeler med å satse mer på sykkel og gange. Det bidrar til mindre 
klimagassutslipp og lokal luftforurensning at flere bytter ut bilturer med sykling og 
gange. Ca. 53 % av klimautslippene i Akershus kommer fra lette kjøretøy. Potensialet 
for økt sykling er størst på de korte reisene som i dag foretas med bil. I dag er nesten 
halvparten av alle reiser under 5 km. På reiser på 1-2 km er det 50 - 60 % som 
utføres med bil. Det ligger et betydelig potensial for miljøforbedring og redusert 
energiforbruk knyttet til de daglige korte og mellomlange bilreisene hvis de isteden 
tas til fots eller på sykkel.  
 
Regelmessig fysisk aktivitet som eksempelvis en halv times daglig rask gange gir 
stor helsegevinst i form av redusert risiko for hjerte- og karsykdommer, diabetes type 
2, høyt blodtrykk, overvekt og ulike typer kreftformer.  
 
Beregninger viser at den samfunnsøkonomiske gevinsten av bedre helse ved sykling 
og gange er 16 ganger større enn tapet ved ulykker. En syklist forlenger sin 
gjennomsnittlige levetid med seks år, når ulykkene er inkludert i beregningen. I tillegg 
viser flere studier at trafikksikkerheten for syklister og fotgjengere bedres når deres 
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andel av trafikken øker markant, en såkalt «safety in numbers» - effekt, fordi de blir 
tatt mer hensyn til av bilister. 
 
Overføring av bilturer til sykkel- eller gåturer kan også ha en positiv effekt på 
arealbruk. Det vil redusere parkeringsbehovet i sentrumsområder og ved 
arbeidsplasser, og kan også bidra til mindre behov for utvidelse av trafikkareal til bil. 
 
Prosess 
Hovedutvalg for teknikk og miljø vedtok i mai 2017 oppstart av arbeidet med en 
sykkel- og gåstrategi for kommunen, med overordnede hovedsatsingsområder, som 
har satt rammen for strategien. Arbeidet med strategien er ledet av plan- og 
utviklingsavdelingen. En arbeidsgruppe med representanter fra kommunens etater, 
samt NMBU har hatt en viktig rolle i arbeidet. HTM ble orientert om status i arbeidet 
før strategien ble sendt på høring. 
 
For å få informasjon om hva som kan få innbyggerne i Ås til å sykle og gå mer, har 
kommunen gjennomført ulike medvirkningsprosesser. Det er gjennomført kartfestede 
undersøkelser, som Pedaltråkk og Barnetråkk, spørreundersøkelser i forbindelse 
med Sykle til jobben- kampanjen og medvirkningsmøter i Ås sentrum, Nordby og på 
NMBU. Det ble også gjennomført en bred høring av strategien våren 2018. 
 
Vei- og gateplan for Ås sentralområde har vært veiledende for arbeidet med sykkel- 
og gåstrategien for tiltak i Ås sentrumsområde. Hovedtraseene for sykkel og gange 
som skal utredes videre er gjenspeilet i hovednett for sykkel og gange (fig. 6.1) og 
tatt inn i tiltakskartet for sentrum (fig. 6.3.). Valg av løsninger for disse strekningene 
vil bli fastsatt i arbeidet med områdereguleringsplan for Ås sentralområde.  
 
Overordnet om sykkel- og gåstrategiens innhold og innretning  
Dette er Ås kommunes strategi. Likevel er satsingsområder og tiltak som andre 
aktører også har ansvar for inkludert i strategien, fordi det er nødvendig å se helhetlig 
på satsingen.  Dette gjelder spesielt for infrastruktur, der ønskede tiltak som faller inn 
under Akershus fylkeskommunes ansvarsområde er inkludert. Kommunen vil spille 
inn disse tiltakene i fylkeskommunens budsjettprosesser og i møtepunkt med fylket 
og Statens vegvesen. 
 
Det er foreløpig ikke avsatt midler i kommunens budsjett til gjennomføring av tiltak 
beskrevet i sykkel- og gåstrategien. Det foreslås i strategien at det utarbeides en 
tiltaksplan for sykling og gange i 2018, som blir den konkrete iverksettingen av den 
foreliggende strategien, med tiltak for å oppnå målsettingene innenfor 
innsatsområdene i planperioden. Tiltaksplanen, som vil bli rullert årlig, vil være et 
viktig grunnlag for kommunens handlingsprogram, økonomiplan og budsjett. 
Tilskuddsordninger fra Staten og Akershus fylkeskommune er en viktig kilde til 
finansiering av både infrastruktur-tiltak og kampanjer. Forutsatt gode søknader, kan 
kommunen få betydelige beløp i støtte. De fleste tilskuddsordningene krever 50% 
delfinansiering fra kommunen. 
 
Som en del av en koordinert satsing på sykling og gange vedtok HTM 01.03.2018 at 
Ås kommune skal søke om å delta i Akershus fylkeskommune (AFK) og Statens 
vegvesens (SVV) Sykkelbyordning. Målet med ordningen er høyere sykkelandel 
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gjennom økt fokus på sykkelarbeid i kommunen og samarbeid med Staten og 
fylkeskommunen. 
 
Sykkel- og gåstrategien er delt inn i seks kapitler. De første fem beskriver 
overordnede føringer, hvordan strategien skal følges opp, hva som er grunnlaget for 
strategien og status i Ås i dag, visjon og målsettinger og hvordan disse skal måles. 
Kapittel seks beskriver de åtte innsatsområdene, hva vi ønsker å oppnå og hva som 
må gjøres for å nå målsettingene.  
 
Status i Ås kommune og strategiens effektmål  
Sykkelandelen i Ås kommune er beregnet til ca. 9%, og gangandelen til ca. 20% av 
alle reiser for 2016. Effektmål 1 – 3 er satt med bakgrunn i prognoser for 
reisemiddelfordeling der befolkningsveksten er hensyntatt, samt regionale og 
nasjonale mål, se detaljer i kap. 2 og 4 i strategien.  
 
Effektmål  

1. Sykkeltrafikken i Ås kommune skal utgjøre minst 17 % av alle reiser innen 

2030. Dette tilsvarer ca. 7 % økning per år i kommunen.  

2. Gangtrafikken i Ås kommune skal utgjøre minst 25 % av alle reiser innen 

2030. Dette tilsvarer ca. 2 % økning per år i kommunen.  

3. 80 % av barn og unge går eller sykler til skolen. 

4. Større tilfredshet blant innbyggerne med tilrettelegging for fotgjengere og 

syklister i Ås kommune.  

Kommunen vil blant annet bruke tall fra den Nasjonale reisevaneundersøkelsen, 
sykkel- og gåtellinger, endring i trafikkulykker, og tilfredshetsundersøkelser som 
indikatorer for måloppnåelse.  
 
Strategiens hovedinnsatsområder 
For å oppnå effektmålene beskrevet i kapittel fire, skal kommunen fokusere 
satsingen på følgende åtte hovedinnsatsområder: 
 

1. Mest mulig sammenhengende gang- og sykkelveinett 

2. God sykkelparkering 

3. Arealplanlegging som legger til rette for mer sykling og gange 

4. Bedre sikkerhet for syklister og fotgjengere 

5. Prioritert vedlikehold/drift av gang- og sykkelanlegg 

6. Kampanjer for å øke andel gående og syklende 

7. Tilrettelegge for bruk av sykkel til/fra arbeid – samarbeid med næringsliv 

8. Tilrettelegge for sykling og gange til/fra skole, barnehage og fritidsaktiviteter – 

samarbeid med skolene/FAU 

God sykkel- og gåkultur er satt som et overordnet mål for strategien, det vil si at det 
brede lag av befolkningen sykler og går, og det er akseptert som en respektert og 
likeverdig transportform på linje med bilisme. Det innebærer også at alle 
trafikantgruppene følger trafikkreglene. 
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Sykkel- og gåstrategien legger nullvisjonen og prinsipper om universell utforming til 
grunn for arbeidet med å øke antall fotgjengere og syklister.  
 
Innsatsområder med målsettinger og tiltak 
Kapittel 6 er selve strategidelen. Kapittelet beskriver målsettinger for hvert 
innsatsområde, situasjon i 2030 og hvordan kommunen og andre aktører må arbeide 
for å nå målene innenfor hvert av innsatsområdene. For hvert innsatsområde er det 
også en tabell med nødvendige tiltak for å nå målene. Disse tiltakslistene vil danne 
grunnlag for tiltaksplan for sykkel og gange som rulleres og spilles inn i kommunens 
budsjettprosess hvert år.  
 
Innsatsområde 1 «mest mulig sammenhengende gang- og sykkelveinett» er mer 
omfattende enn de øvrige innsatsområdene, siden det hovedsakelig dreier seg om 
infrastrukturtiltak. Det er der foreslått et sammenhengende hovednettet for sykkel og 
gange, (se kart fig. 6.1.). Det følger en liste over infrastrukturtiltak, både på 
kommunale og fylkeskommunale veier (tab. 6.1 og 6.2 s. 27-29 og tilhørende 
tiltakskart, s. 23-26, se vedlegg 2 og 3 til saken), der behov for etablering av nye 
gang- og sykkelanlegg, belysning, utbedring av farlige krysninger og skilting er 
beskrevet. Tiltakene er prioritert, men ikke kostnadsberegnet. Nærmere 
kostnadsberegning er satt inn som eget tiltakspunkt. Tidsfrist for gjennomføring av 
tiltak må fastsettes i den årlige tiltaksplanen. 
 
Høringsinnspill 
Det har vært stor interesse for sykkel – og gåstrategien, og kommunen fikk inn 47 
høringsinnspill. Det kom innspill fra følgende instanser: NMBU, Statens vegvesen, 5 
elevråd, 7 FAU’er, 3 velforeninger, 3 organisasjoner, 2 politiske partier, Ås 
frivilligsentral og 24 privatpersoner. BaneNOR har også kommet med innspill i møte. 
 
Gjennomgående er innspillende positive til at kommunen planlegger en satsing for 
bedre tilrettelegging for sykling og gange. Det som har fått mye fokus i 
høringsinnspillene er: 

 Bedre vinterdrift av gang- og sykkelanlegg og boligveier, og prioritering av 
syklister/fotgjengere foran bil i driften, og hvordan kommunen tenker å trappe opp 
til bedre vinterdrift. 

 Etterspørsel etter finansiering av infrastruktur-prosjekter og mer forpliktende 
planlegging av dette. 

 Bedre forhold for sykling/gange til skolen (anlegg, drift og trafikksikkerhet) 

 At tursykling/turgåing også bør være en del av strategien. 

 Strategien bør ha mer fokus på eldres behov. 

 Satsing på elsykkel må være del av strategien.  
 
Høringsinnspillene har også i stor grad dreid seg om infrastruktur, med ønsker om 
prioriteringer av spesifikke prosjekter i prioriteringslistene i tabell 6.1 og 6.2 (s. 27-29) 
i strategien, der noen momenter har gjentatt seg:   

 Tryggere krysninger, gang og sykkelveier og lavere fart rundt skoler. 

 Prioritering av prosjekter i Nordby og mellom Nordby og Ås. 

 Benytte ulike typer fartsreduserende tiltak. 

 Nye krysninger av jernbanen i Ås sentralområde. 

 Forslag om nye gang- og sykkelveier, sykkelparkering og type løsninger på 
infrastruktur. 
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Vurdering: 
Det er store miljømessige og samfunnsøkonomiske fordeler ved å få mer av 
transportarbeidet fra privatbil til sykling og gange. Rådmannen mener at sykkel – og 
gåstrategien er i tråd med og bygger opp under mål i kommuneplanens samfunnsdel 
under hovedmål 1 Miljø.  
 
Selv om kommunen har en utfordrende ressurssituasjon, mener rådmannen at å 
satse på sykling og gange lønner seg. Hvis kommunen gjør det lettere for 
innbyggerne å velge aktiv og miljøvennlig transport, vil hverdagsaktiviteten øke. At 
flere bruker sykkelen og beina som transportmiddel bidrar til bedre folkehelse for 
kommunens innbyggere. En friskere befolkning vil gi positive utslag for kommunen 
som tjenesteyter. For kommunen som organisasjon og arbeidsgiver vil denne 
satsingen ha betydning for helse, trivsel og sykefravær blant de ansatte.  
 
Rådmannen mener at strategien er et viktig verktøy for å nå mål om økt andel 
syklende og gående i kommunen. Mye kan gjøres ved å få økt fokus på sykling og 
gange i organisasjonen, for eksempel ved å ha tydeligere krav om gang- og 
sykkelanlegg og sykkelparkering i arealplanlegging og byggesaksbehandling. 
Kommunen som arbeidsgiver kan også gjøre mye for å motivere de ansatte til å sykle 
og gå mer. Prioriteringen av innsatsområder og spesifikke tiltak i strategien vil også 
gjøre det lettere for kommunen å få regionale og statlige tilskudd. 
 
Som oppfølging av strategien mener rådmannen at det er nødvendig å utarbeide en 
årlig tiltaksplan for sykling og gange som legges til grunn for handlingsprogrammet. 
Tiltaksplanen må sees i sammenheng med Tiltaksplan for trafikksikkerhet og 
Tiltaksplan for Idrett, nærmiljø og friluftsliv, og må rulleres samtidig. 
 
Vurdering av høringsinnspill 
Rådmannen mener det er svært positivt at det har kommet inn så mange 
høringsinnspill. Høringsinnspillene er i stor grad gjennomarbeidede og har i sum 
bidratt til at strategien har blitt bedre. Alle høringsinnspill er oppsummert og besvart i 
vedlegg 4. Strategien er oppdatert i henhold til de innspillene som er hensyntatt. 
Blant annet er omtale av elsykkel tatt inn flere steder, eldres behov er omtalt, 
viktigheten av å tilrettelegge for sykling og gange til kollektivknutepunkt, og diverse 
gode forslag til tiltak og kampanjer er inkludert.  
 
Mange av høringsinnspillene dreide seg om bedre vinterdrift og prioritering av 
infrastrukturtiltak. Når det gjelder drift/vedlikehold, er det i revidert strategi foreslått å 
utarbeide en plan med kostnadsestimat som er mer detaljert om hvordan kommunen 
skal få en bedre standard.  
 
Noen infrastrukturtiltak har fått høyere prioritering, blant annet er noen tiltak i Nordby 
løftet opp. Følgende kriterier er lagt til grunn for prioriteringen av tiltak i strategien:  

 Trafikksikker skolevei 

 Sammenhengende hovednett for sykkel/gange 

 Om det har kommet mange innspill 

 Om det er stor andel fotgjengere og syklister på strekningen 

 Om tiltaket/ prosjektet kan gjennomføres relativt raskt og er forholdsvis rimelig å 
gjennomføre.  
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Det er i flere høringsinnspill etterspurt hvordan strategien skal gjennomføres når det 
ikke er avsatt ressurser til tiltak. Det har vært en utfordring at det i prosessen med 
strategien ikke har vært ressurser til å kostnadsestimere infrastrukturtiltakene i tabell 
6.1. Det er derfor foreslått som et tiltak å utarbeide kostnadsestimat for prioriterte 
prosjekter som grunnlag for rullering av tiltaksplan for sykling og gange.  
 
Hva må til for at vi skal nå målene 
Rådmannen mener at det er viktig at alle sektorer i kommunen gjør en felles innsats 
og har fokus på sykling og gange, og at dette også forankres i Tiltaksplan for sykling 
og gange. Videre bør kommunen samarbeide med eksterne aktører, spesielt med 
Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen, men også med næringsliv, 
organisasjoner og befolkningen for øvrig.  
 
Dersom kommunen får mulighet ti å delta i sykkelbyordningen, mener rådmannen at 
det vil sikre bedre koordinering med AFK og SVV, samt mulighet til å søke 
økonomisk støtte fra fylket. Kommunen bør også være pådriver for å få på plass 
faste møtepunkt med AFK, SVV og nabokommuner om satsing på sykling og gange 
for best mulig koordinert utbygging av gang- og sykkelanlegg. Bedre samarbeid 
mellom SVV og kommunen om drift og vedlikehold av gang- og sykkelanlegg er også 
prioritert i Sykkel- og gåstrategien. 
 
Videre er det viktig at denne strategien blir et verktøy som brukes aktivt i ulike typer 
planlegging, i politiske beslutningsprosesser og i den daglige driften i Ås kommune.  
Det som først og fremst vil være ressurskrevende er bedre vinterdrift og vedlikehold, 
samt infrastrukturtiltak.  

 
Økonomiske konsekvenser: 
Det er ingen direkte økonomiske konsekvenser ved å vedta strategien nå. Tiltak som 
krever finansiering utover normal drift og saksbehandling i kommunen prioriteres i 
Tiltaksplan for sykling og gange som vil være et grunnlag i arbeidet med 
handlingsprogram og økonomiplan. 
 
En sykkel- og gåstrategi med fokuserte innsatsområder og prioriterte tiltak vil gjøre 
det lettere å søke ekstern finansiering fra statlige og regionale tilskuddsordninger. 
Slike tilskuddsordninger krever 50% finansiering fra kommunen. Rådmannen mener 
derfor at det bør planlegges hvilke tiltak som bør prioriteres fra kommunens side og 
som det skal søkes støtte til.  
 
Miljømessige konsekvenser: 
Satsing på sykling og gange har meget positiv miljøeffekt. Dersom mer av 
persontransporten flyttes fra privatbil til sykkel og gange, betyr det mindre lokal 
luftforurensning og klimagassutslipp. I tillegg vil det medføre mindre press på arealer 
da det medfører mindre behov til bilparkering og utbygging av veianlegg for bil. Dette 
kan bidra positivt for å spare dyrka/dyrkbar mark og naturområder.  
 
Alternativer:  

 
1. Som rådmannens innstilling men med kommunestyrets justeringer.  
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Konklusjon med begrunnelse: 
Målsettingene i Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune er i tråd med 
kommuneplanens samfunnsdel og med nasjonale og regionale mål om økt sykling og 
gange. Satsing på sykling og gange har positiv effekt for klima, miljø og folkehelse. 
En økt satsing på tiltak og daglig drift i kommunen for å tilrettelegge for økt sykling og 
gange vil kreve ressurser, men er samfunnsøkonomisk lønnsomt, og viktig for 
kommunen som arbeidsgiver og tjenesteyter. For å nå målene i strategien bør 
kommunen ha en helhetlig satsing i samarbeid med regionale myndigheter og andre 
aktører.  
 
Rådmannen anbefaler at Sykkel- og gåstrategien vedtas og iverksettes gjennom 
rutiner og løpende arbeid i kommunen, samt gjennom Tiltaksplan for sykling og 
gange som rulleres årlig. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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F-30/18 
Ås kommunes reglementer - revidering 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  18/01119-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 5/18 24.04.2018 
2 Eldrerådet 4/18 24.04.2018 
3 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne  24.04.2018 
4 Plan- og byggekomiteen 8/18 25.04.2018 
5 Hovedutvalg for helse og sosial 7/18 25.04.2018 
6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 10/18 25.04.2018 
7 Hovedutvalg for teknikk og miljø 29/18 26.04.2018 
8 Administrasjonsutvalget 4/18 02.05.2018 
9 Formannskapet 30/18 02.05.2018 
10 Kommunestyret   
 
 
 

Innstillinger fra øvrige utvalg publiseres på nettbrett og på Ås kommunes 
hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 

Ordførers innstilling på vegne av ad hoc utvalg for revidering av reglementene: 
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1 datert 11.04.2018, 
vedtas. 
 
Ås, 13.04.2018 
 
Ola Nordal 
Ordfører, på vegne av ad hoc utvalg for revidering av reglementene 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Saken er sendt kontrollutvalget for eventuell uttalelse. 
For de deler som gjelder utvalgets område: 

Ungdomsrådet (UR) 
Eldrerådet (ER) 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (FR) 
Plan- og byggekomiteen (PBL) 
Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) 
Administrasjonsutvalget (ADM) 

Formannskap   
Kommunestyre  
 
Vedlegg:  

1. Forslag til reviderte reglementer, datert 11.04.2018 
2. Notat - Delegering til rådmann 

 

http://www.as.kommune.no/moeter-og-saksdokumenter.350480.no.html
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Lenker til dokumenter som ligger i saken(www.as.kommune.no):  
1. Nedsettelse av ad hoc gruppe for revidering av reglementene: 

F-sak 13/16, formannskapet 02.03.2018. 
 

2. Gjeldende reglementer, sist oppdatert 06.10.2015:  
«Ås kommunes reglementer gjeldende fra 21. oktober 2015» 
 

3. Kommunestyrets behandling og vedtak i K-sak 61/15, 02.09.2015: 
«Ordførergodtgjøring, oppfølging av K-sak 41/15 av 10.06.2015». 
 

4. Kommunestyrets behandling og vedtak i siste revidering: 
K-sak 41/15, Kommunestyret 10.06.2015, «Ås kommunes reglementer - 
revidering – Forslag fra politisk arbeidsgruppe». 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Ås kommunes hjemmesider 
Referatsak i aktuelle utvalg 
Rådmannens ledergruppe 
 
 
 
 
Saksutredning v/rådmannen  
jf. Ås kommunes reglementer pkt. 7.10.2 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret skal selv vedta reglement for delegasjon av avgjørelsesmyndighet 
og for innstillingsrett innen 31. desember året etter at kommunestyret ble konstituert. 
Sist vedtatte reglement og eventuelle andre vedtak gjelder inntil nytt reglement er 
vedtatt, jf. Kommuneloven § 39 nr. 1 og 2. Godtgjørelsesreglementet skal revideres 
minst en gang i hver kommunestyreperiode, jf. reglementets punkt 13.1.2. 
 
Någjeldende reglementer ble vedtatt av Kommunestyret 10.06.2015 i K-sak 41/15,  
Sist oppdatert 06.10.2015.  
 
Fakta i saken: 
Formannskapet vedtok 02.03.2016 i F-sak 13/16 å sette ned et ad hoc utvalg for 
revidering av Ås kommunes reglementer. Alle partier fikk anledning til å delta.  
Ad hoc utvalget har bestått av følgende: 
Leder Ivar Ekanger (Ap), nestleder Odd Rønningen (Sp), Stein Ekhaugen (H),  
Arne Hillestad (FrP), Saroj Pal (SV), Jorunn Nakken (V) og rådmann Trine 
Christensen. Vibeke Berggård var sekretær.  
Det har vært holdt 8 møter. 
 
Etter siste møte 06.03.2018 utarbeidet leder og sekretær forslag. Forslaget ble sendt 
alle medlemmer for korrektur og avklaring av dissens. Dissens m.m. fremgår av 
merknader i forslaget, jf. vedlegg 1. 
 

http://www.as.kommune.no/
http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-02-03-2016.350480.MD1I359817o8b11.pts.html
http://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-2011-2015-02-09-2015.350480.MD1I278458o0c7b.pts.html
http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-2011-2015-10-06-2015.350480.MD1I278446oeb29.pts.html
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8
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Saken legges frem for aktuelle råd og utvalg for å gi dem anledning til å uttale seg 
særlig om de deler av reglementet som gjelder utvalgets område. Saken er også 
sendt kontrollutvalget for eventuell uttalelse. 
 
Vurdering: 
Rådmannen har deltatt i alle møter og har uttalt seg underveis.  
Rådmannen viser imidlertid til vedlegg 2: «Notat – delegering til rådmann» datert 
07.03.2018, jf. 18/00834-1. 
 
Når det gjelder klima- og miljøutvalg (KMU) vil rådmannen anbefale at de holder sine 
møter tirsdager i samme uke som hovedutvalgene har møter. På den måten vil det 
være mulig at utvalgets innstilling også kan behandles av aktuelle hovedutvalg før 
vedtak i kommunestyret.  
 
Neste revidering av reglementene bør vedtas tidlig i kommende periode, blant annet 
av hensyn til konsekvenser av eventuelle organisasjonsendringer. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Opprettelse av klima- og miljøutvalg på 9 medlemmer vil koste, jf. reglementets pkt. 
14.4.2: 
Fast ledergodtgjørelse 4 % av ordførers godtgjørelse, årlig:  kr.   44 204 
Godtgjørelse kr. 1105 per møte x 9 medlemmer kr. 9945 x 7 møter årlig:  kr.   69 615 
                   kr. 113 819 
I tillegg kommer nettbrett til ca. kr. 3000 for medlemmer som ikke allerede har det,  
servering, arbeidstid for administrasjonen, samt tapte leieinntekter for lokaler i 
kulturhuset. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
I følge kommuneloven skal reglementet revideres igjen i 2020. Hvis nødvendig kan 
kommunestyret i mellomtiden fatte vedtak i enkeltsaker som innarbeides i det 
vedtatte reglementet. Reglementet bes vedtatt. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Straks 
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F-31/18 
Revidering av Ås kommunes finansreglement 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  17/02169-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 31/18 02.05.2018 
2 Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Rådmannens forslag til finans- og gjeldsreglement av 11.4.2018 vedtas med 

virkning fra 15.5.2018.  
2. Ås kommune skal stille strenge krav til sosiale forhold, etikk og miljø ved 

plassering av kapital. Alle finansielle plasseringer skal derfor følge retningslinjer 
for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland. 

3. Månedlig rapportering til kommunestyret av finansporteføljen endres til tertialvis 
rapportering. 

4. Gjennomsnittlig kredittkvalitet i en obligasjonsportefølje skal minimum være på 
BBB-, tilsvarende definisjonen «Investment grade», solide industriselskaper, i 
finansmarkedet. 

5. 10% av porteføljen kan plasseres i High Yield rentefond med gjennomsnittlig 
kredittkvalitet B- eller bedre.  

6. Øvre ramme for andel lån med fast rente økes fra 30%  til 40% av total 
gjeldsportefølje. 

7. Det omdisponeres 30 mill. kr fra kommunens disposisjonsfond til ubundet 
investeringsfond. 

8. Finans- og gjeldsreglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser 
kommunestyret har vedtatt. 

 
Ås, 17.04.2018 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 
 

Vedlegg: 
1. Ås kommunes finansforvaltning -  kommunestyrets vedtak  10-09-2014 
2. DNB High Yield Månedsrapport - Januar 2018 
3. Ås kommunes finansforvaltning - v11.4.42018 ren 
4. Ås kommunes finansforvaltning - v11.4.42018 
5. Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om rutner for finans- og 
gjeldsforvaltningen  jnr 83-18 Ås kommune 
6. Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om reglement for finans- og 
gjeldsforvaltning jnr 82-18 Ås kommune 
7. Rutiner finansforvaltning-utgave 11.4.201 8v1.0 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning (Finans- og 
gjeldsforskriften), sier at kommunens finans og gjeldsreglement skal behandles minst 
en gang i hver kommunestyreperiode. Rådmannen har foretatt en gjennomgang av 
kommunens finans- og gjeldsforvaltning, og legger frem et forslag til et oppdatert og 
samlet reglement. Rådmannen foreslår at finansreglementet endrer navn til finans- 
og gjeldsreglement i tråd med navnet på forskriften.  
 
Rådmannen foreslår i hovedsak å opprettholde dagens reglement med unntak av 
følgende endringer som er begrunnet i saken:  

1) Månedlig rapportering av finansporteføljen endres til tertialvis rapportering. 
Dette er i tråd med Finans- og gjeldsforskriften. 

2) Gjennomsnittlig kredittkvalitet på obligasjoner i obligasjonsfond foreslås endret 
fra minimum BBB til minimum BBB-. Dette fordi grensen for kredittvurdering av 
obligasjoner i klassen «Investment grade» går fra BBB- og oppover til AAA.   

3) For å øke forventet avkastning og spre plassering av midler på flere aktiva 
områder, åpnes det for at 10% av porteføljen kan plasseres i High  Yield fond 
med gjennomsnittlig kredittkvalitet B- eller bedre.  Dette innebærer en økt 
risiko på kommunens renteplasseringer. 

4) For å øke forventet avkastning, tas det ut begrensinger på rentedurasjon og 
krav til at 20 % av renteporteføljen skal være plassert i papirer utstedt av stat, 
kommuner, fylkeskommuner eller finansinstitusjon.  

5) Øvre ramme for andel lån med fast rente økes til 40% av total gjeldsportefølje. 
 
 

Fakta i saken: 
Finansforvaltningen i Ås kommune omfatter plassering av midler fra salg av 
kommunens E-verk i 2001. Disse midlene utgjør i dag ca 190 mill. kr og har vært 
plassert i aksjefond og obligasjonsfond i 17 år.  Kommunen har hatt et langsiktig 
perspektiv på investeringene og har vært med på både nedturer og oppturer i 
finansmarkedet. Status etter 17 års forvaltning er en gjennomsnittlig avkastning på 
5,85 % per år. Kommunens gjennomsnittlige innlånsrente har i samme periode vært 
på 3,7 %. Meravkastningen i forhold til kommunens lånekostnader har dermed vært 
på 2,15 %. Dette tilsvarer totalt 70 mill. kr for hele perioden og som har bidratt positivt 
til kommunes netto driftsresultat.  
 
I tillegg har kommunen overskuddslikviditet som kan plasseres i bankinnskudd eller 
korte obligasjonsfond med lav rente risiko. Kommunens plasseringer av 
overskuddslikviditet utenfor konsernkonto utgjorde 262 mill. kr per 31.12.2017.  
 
Gjeldsforvaltningen omfatter forvaltning av kommunens gjeldsportefølje som per 
31.12.2017 utgjorde 1,6 milliarder kroner. 
 
Finans- og gjeldsforskriften regulerer kravene til kommunens finansreglement. Dette 
omfatter rutiner og rapportering på området, samt ansvarsdelingen mellom 
lokalpolitikerne og administrasjonen. Rådmannen legger her frem et forslag til et 
oppdatert og samlet finansreglement. Rådmannens forslag bygger på Finans- og 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-09-635
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gjeldsforskriften, vurdering gjort av Follo distriktsrevisjon som uavhengig instans, 
samt tidligere regler og instrukser knyttet til Ås kommunes finansforvaltning.  
 
Generelle rammer og begrensninger  
Kommunen skal i henhold til Kommuneloven forvalte sine midler slik at 
tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell 
risiko. Departementet definerer ikke hva som ligger i begrepet ”vesentlig finansiell 
risiko”, men sier at dette må vurderes blant annet ut fra hver enkelt kommunes 
økonomiske situasjon og kompetanse på feltet.  
 
Rådmannens fullmakter og ansvar 
Rådmannens ansvar og myndighet videreføres i hovedsak på dagens nivå. Gjennom 
reglementet delegeres rådmannen myndighet til å implementere strategien som er 
vedtatt (foreta plasseringer, godkjenne vilkårene for låneopptak mv.) og inngå avtaler 
i overensstemmelse med reglementet.  
 
Rådmannen skal legge frem saker av prinsipiell betydning for kommunestyret, foreslå 
justeringer om reglementet ikke viser seg egnet og sørge for at kommunestyret 
behandler finansreglementet minst en gang i hver kommunestyreperiode.  
 
Rådmannen skal sørge for at finansreglementet vurderes av uavhengig instans. Follo 
distriktsrevisjon har som uavhengig instans vurdert foreliggende forslag og avgitt en 
erklæring som følger vedlagt.  
 
Rapportering 
Rådmannen har i følge Finans- og gjeldsforskriften ansvar for at kommunestyret får 
tertialvise rapporteringer, der det bl.a. følges opp at kommunestyrets vedtak blir fulgt 
hva gjelder rammer og begrensninger for forvaltningen. Månedlig rapportering av 
finansporteføljen foreslås dermed endret til tertialrapportering, som er i tråd med 
kravene til forskriften.  
 
Kommunestyrets fullmakter og ansvar  
Kommunestyret skal selv, gjennom fastsettelse av dette finansreglementet, ta stilling 
til hva som er tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansiell risiko, jfr. 
Kommuneloven § 52. 
 
Forvaltning av ledig likviditet  
Kapittel 3 i reglementet omhandler forvaltningen av ledig likviditet. Rådmannen har 
fullmakt til å plassere eventuell ledig likviditet i bankinnskudd, obligasjoner og 
rentefond, med de begrensninger som fremgår i kapitel 3.  
 
Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva 
 Kapitel 4 omhandler forvaltning av langsiktig finansiell aktiva.  Per i dag har 
kommunen plassert 190 mill. kr i aktiv kapitalforvaltning. Dette er klassifisert som 
omløpsmidler under kontogruppe 211 i balansen. Dette må sees opp mot 
egenkapitalen som er ført i balansen. Her står det 128 mill. kr i ubundet 
investeringsfond, konto 25350130 Aktiv kapitalforvaltning.   
 
Rådmannen foreslår at 30 mill. kr av kommunens disposisjonsfond omdisponeres til 
Ubundet investeringsfornd/aktiv kapitalforvaltning. Ubundet investeringsfond øker da 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107#KAPITTEL_12
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til 158 mill. kr Dette for å skape større balanse mellom aktiva og passiva i balansen 
knyttet til kapitalforvaltning.  Alternativt bør det vurderes om inntil 30 mill. kr av 
plasserte midler til aktiv kapitalforvaltning innløses og plasseres som 
overskuddslikviditet.  Innløsning av finansielle plasseringer vil medføre lavere 
forventet fremtidig avkastning.  
 
Med dagens reglement kan inntil 25 % av langsiktig finansiell aktiva plasseres i 
aksjefond. Resterende midler kan plasseres i bankinnskudd, pengemarkedsfond eller 
obligasjonsfond.  
 
Kredittkvalitet på obligasjonsfond.  
Gjennomsnittlig kredittkvalitet på obligasjoner i obligasjonsfond skal minimum være 
på BBB i gjeldende reglement. Rådmannen foreslår at dette endres til BBB-. Dette 
fordi grensen for kredittvurdering av obligasjoner i klassen «Investment grade» går 
fra BBB-.  Hvis en obligasjon har BBB- defineres det som «Investment Grade», noe 
som betyr at det er ganske sannsynlig at selskapet kan betale tilbake skyldige beløp.  
 
Obligasjoner med BB+ og lavere kalles «High yield» og er høyrisikoobligasjoner. 
Disse obligasjonene har høyere sannsynlighet for konkurs eller restrukturering av 
selskapet aktiva i en eller annen form. Ved å sette grensen for plassering av 
obligasjoner i «Investment grade» blir reglementet lettere å forvalte og utvalget av 
fond øker.  Dette forenkler forvaltningen av kommunens obligasjonsportefølje og vil 
gi økt forventet avkastning.  Samtidig kan kredittrisikoen øke noe.  Med en langsiktig 
horisont for plasseringene av langsiktig finansiell aktiva kan den økte risikoen 
forsvares med forventet økt avkastning.  
 
For å øke forventet avkastning og spre plasseringen på flere aktiva områder, foreslår 
Rådmannen at 10 % av porteføljen kan plasseres i High Yield rentefond med 
kredittkvalitet på B- eller bedre. Dette gir økt risiko på porteføljen, men gir også en 
forventet høyere avkastning på lang sikt. Vedlagt følger rapport fra DNB High Yield 
for januar 2018 som et eksempel på et slikt fond. Fondet har en forventet avkastning 
på 6,5 % i 2018 dersom man ser på den effektive renten på de underliggende 
papirene i fondet. Tilsvarende har DNB Obligasjon som er et Investment Grade fond, 
en effektiv rente på 2,33 %. 
 
Rentemarked gir lav avkastning på rentepapirer som er utstedt av kommuner, 
fylkeskommuner, stat og finansinstitusjoner. I gjeldende reglement skal 20% av 
plasseringene være i slike papirer. For å øke forventet avkastning foreslås det å ta ut 
dette kravet i reglementet. Dette medfører høyere risiko, men også en forventet 
høyere avkastning på sikt.  
 
Forvaltning av kommunens låneportefølje  
Styringen av låneporteføljen skal primært gjennomføres slik at den ønskede 
utviklingen for kommunens finansutgifter oppnås. På kort sikt vektlegges 
forutsigbarhet i renteutgiftene, lav refinansieringsrisiko.  På lengre sikt vektlegges 
lavest mulig rentekostnad. 
 
I gjeldende reglement er øvre ramme for lån med fast rente satt til 30% av totalt 
gjeldsportefølje.  Bakgrunnen for dette er at det historisk sett har vist seg å være 
mest lønnsomt å ha flytende fremfor faste renter. I tillegg har kommunen et 
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rentebufferfond på 5 mill. kr som gjør at kommunen har noe buffer til å tåle en 
renteoppgang.  I forslag til nytt reglement foreslås det å øke muligheten for fastrente 
til 40% av total gjeldsportefølje. Dette for å kunne sikre noe mer forutsigbarhet i 
kommunens renteutgifter. Alternativet til en økning i andelen fastrente vil være å 
avsette ytterligere midler til rentebufferfondet.  Opprettholdes dagens grense for 
fastrente på 30% anbefaler rådmannen at kommunens rentebufferfond styrkes med 
10 mill. kr.  
 

Rutiner for finans- og gjeldsforvaltningen 
Det skal etableres administrative rutiner som sørger for at finans- og 
gjeldsforvaltningen utøves i tråd med finansreglementet, gjeldende lover og 
forskrifter. Rutinene skal sikre at finans- og gjeldsforvaltningen er gjenstand for 
betryggende kontroll. Det skal etableres rutiner for vurdering og håndtering av 
finansiell risiko, herunder refinansieringsrisiko ved opptak av lån, og rutiner for å 
avdekke avvik fra finansreglementet. Rådmannen har etablert slike rutiner.  
 
 
Vurdering: 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ås kommune har hatt god avkastning på plassering av kommunens e-verksmidler.  
Avkastningen vil svinge fra år til år, men det kan forventes en meravkastning på 
lengre sikt.  
 
Ås kommune har likviditet på over 400 mill. kr. Plassering av overskuddslikviditet i 
pengemarkedsfond og bankinnskudd med høyrente gir økte renteinntekter og 
spredning av risiko.  
 
Miljømessige konsekvenser: 
Kommunestyret vedtok i forbindelse med handlingsprogrammet 2018-2021 at 
Kommunens finansreglement skal gjennomgås for å sikre en etisk og miljøvennlig 
fondsportefølje.  
 
Rådmannen mener det bør være strenge krav til etikk og miljø i kommunens 
finansforvaltning. Men kravene må være mulig å etterleve og implementere gjennom 
valg av aktuelle fond. Kravene bør være definert etter standarder som skiller ulike 
fond.  Kravene som er satt i Forskrift om retningslinjer for observasjon og utelukkelse 
fra Statens pensjonsfond utland er en aktuell standard.  
 
Finansreglementet stiller krav om at Ås kommune kun kan investere i selskaper som 
følger Forskrift om retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens 
pensjonsfond utland. Disse retningslinjene gjelder for Etikkrådet for Statens 
pensjonsfond utland (Etikkrådet) og Norges Banks (banken) arbeid med observasjon 
og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utlands sin portefølje. 

 
Disse retningslinjene sikrer at midlene plasseres i selskaper med høy miljøstandard 
og utelukker selskaper som ikke tilfredsstiller oljefondets kriterier.  Dette utelukker 
blant annet selskaper som: produserer våpen som ved normal anvendelse bryter 
med grunnleggende humanitære prinsipper og tobakk. Videre kan følgende medføre 
utelukkelse 

https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2014-12-18-1793?q=retningslinjer+++utland
https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2014-12-18-1793?q=retningslinjer+++utland
https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2014-12-18-1793?q=retningslinjer+++utland
https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2014-12-18-1793?q=retningslinjer+++utland
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– gruveselskaper og kraftprodusenter som får 30 pst. eller mer av sine 
inntekter fra termisk kull. 

– grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene som for 
eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former 
for barnearbeid 

– alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller 
konfliktsituasjoner 

– alvorlig miljøskade 
– handlinger eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå i 

uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser 
– grov korrupsjon 
– andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer. 

 
Rådmannen foreslår at kravet om oppfølging av retningslinjene for Statens 
pensjonsfond utland, opprettholdes i nytt finans- og gjeldsreglement 
 
Alternativer: 
Ås kommune løser inn langsiktig finansiell aktiva og disponerer midler til 
egenfinansiering av nye investeringer. Dette vil redusere kommunens forventede 
netto driftsresultat fremover, men vil også redusere kommunens finansielle risiko.  
 
I dagens reglement ligger det en begrensning på at andelen lån med fast rente med 
binding over 1 år skal være maksimalt 30 %. Bakgrunnen for dette er at det historisk 
sett har vært lønnsomt å ha en høy andel flytende lån fremfor lån med fast rente.   
Rådmannen foreslår å øke muligheten for fast rente til 40 %. Et alternativ kan være å 
opprettholde kravet om maksimalt 30 % fastrente. Dette vil gi forventet lavere 
renteutgifter på sikt, men en lavere forutsigbarhet på utviklingen i renteutgifter.  
 
Rådmannen foreslår å tillatte 10% av plasseringene i High Yield rentefond med 
gjennomsnittlig kreditt kvalitet B- eller bedre. For å begrense risikoen kan dette 
forslaget tas ut, slik at det kun åpnes for å plassere midler i rentefond med 
gjennomsnittlig kredittkvalitet lik BBB-, Investment grade eller bedre.  Det er viktig at 
kommunestyret da tilpasser avkastningskravet i de årlige budsjetter. Obligasjonsfond 
utgjør hoveddelen av kommunens finansportefølje og fond med Investment Grade 
eller bedre har en effektiv rente i dag på ca 2,3 %.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen foreslår at kommunestyret vedtar endringer i Ås kommunes finans- og 
gjeldsreglement som foreslås i denne saken. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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F-32/18 
Regional plan for klima og energi i Akershus  
- høringsuttalelse fra Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Siri Gilbert Saksnr.:  18/00718-4 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 24/18 26.04.2018 
2 Formannskapet 32/18 02.05.2018 
 

Innstilling fra hovedutvalg for teknikk og miljø publiseres på nettbrett og på Ås 
kommunes hjemmeside her. Den foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Følgende uttalelse til forslag til Regional plan for klima og energi med tilhørende 
handlingsprogram, oversendes til Akershus fylkeskommune.  
 
Ås kommune slutter seg til høringsuttalelsen fra Follorådet, datert 13.04.2018, med 
noen lokale justeringer: 
 
1. Ås kommune slutter seg til hovedtrekkene i høringsutkastet til Regional plan for 

klima og energi i Akershus (RP-KE) datert 6.2.2018, med tilhørende 
handlingsprogram for perioden 2019-2022. 

 
2. Planens målsettinger, innsatsområder og handlingsprogram med tiltak legges til 

grunn for Ås kommunes handlingsplan for klima og energi.  
 
3. Planen bør være tydeligere på hvor i fylket utslippene genereres, hvordan 

kommunene kan bruke planen som grunnlag for lokale klima- og energiplaner, og 
hvordan kommunene kan bidra til at fylket som helhet når målene planen setter. 
 

4. Planen bør ha enda større fokus på å utvikle gode indikatorer, da gode og enkle 
verktøy for oppfølging og rapportering er avgjørende for kommunenes mulighet til 
å følge opp klimaarbeidet i regionen, og for å bygge opp felles statistikk på 
området. Planen bør også være tydeligere på hvilke indikatorer det anbefales at 
kommunene rapporterer på.  
 

5. RP-KE bør ha en tydeligere avgrensning mot Regional plan for areal og transport 
(RP-ATP). Tema i RP-ATP som er viktige for å få ned utslipp fra 
transportsektoren bør også omtales med mål i RP-KE, og gjenspeiles i 
handlingsprogrammet. RP-KE bør være et grunnlag for neste rullering av RP-ATP 
for tema som er viktige for å nå utslippsreduksjonsmålene.  
 

6. Miljøfond Akershus bør økes for å muliggjøre gjennomføring av foreslåtte tiltak og 
for å nå målene i planen.  

 
Ås, 17.04.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud  
Rådmann Leder, Plan og utvikling 
 

http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-teknikk-og-miljoe-26-04-2018.350480.MD1I537052oae1a.pts.html
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Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk om miljø 
Formannskapet 
 
Vedlegg: 
1. Høring av Regional plan for klima og energi  - Saksfremlegg Follorådet 
2. Høringsbrev - Regional plan for klima og energi 
3. Høringsdokument - Regional plan for klima og energi i Akershus 
4. Forslag - Regional plan for klima og energi i Akershus. Handlingsprogram 2019-
2022. 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Se Akershus fylkeskommunes nettside med alle høringsdokumenter og 
underlagsrapporter:  
 http://www.akershus.no/politikk/du-kan-pavirke/hoeringer/?article_id=205788  
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Akershus fylkeskommune 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Akershus fylkeskommune har sendt forslag til ny Regional plan for klima og energi 
med tilhørende handlingsprogram på høring. Planen skal være en strategisk plan 
som gir mål og forslag til tiltak både for fylkeskommunen og kommunene på veien til 
lavutslippsamfunnet. Sak om felles høring ble vedtatt i Follorådet. Rådmannen 
foreslår at Ås kommune støtter uttalelsen fra Follorådet med noen mindre lokale 
justeringer.   
 
Fakta i saken: 
Akershus fylkeskommune har oversendt Regional plan for klima og energi i Akershus 
(heretter RP-KE) på høring. Ås kommune har fått utsatt høringsfrist. I arbeidet med 
planen har fylkeskommunen lagt til rette for åpen og bred medvirkning. Kommunens 
administrasjon, hovedsakelig ved miljørådgiver og landbrukssjef, har deltatt i 
prosessen, og fylkeskommunen orienterte Kommunestyret i Ås 19.04.2018. 

 
Follorådet vedtok 13. april høringsuttalelse til RP-KE, se saksfremlegg fra 
Rådmannskollegiet vedlagt. Rådmannens innstilling er likelydende med 
vedtakspunktene lagt fram for Follorådet, kun med noe lokal tilpasning (pkt. 1 og 2) 
og endret rekkefølge.  
 
Planens innhold 
Høringsutkastet består av en plandel og et handlingsprogram for perioden 2019-
2022.  
 

http://www.akershus.no/politikk/du-kan-pavirke/hoeringer/?article_id=205788
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Plandelen omtaler nasjonale føringer, beskriver kort dagens situasjon, utfordringer og 
muligheter, koplinger til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus mv, 
og angir mål og delmål for fem definerte satsingsområder; transport, stasjonær 
forbrenning, avfall og avløp, landbruk og indirekte utslipp. Bakgrunn for 
målsettingene, status og muligheter omtales for hvert av de fem satsingsområdene.  
 
Handlingsprogrammet angir tiltak både for fylkeskommunen og kommunene, samt 
Ruter, Fylkesmannen, andre statlige aktører, næringsliv og organisasjoner. Viktige 
samarbeidspartnere og virkemidler er også angitt.   

  
1. Hovedmål og sektorvise delmål  
For å hindre klimaendringer ble det i Parisavtalen enighet om at den globale 
oppvarmingen må holdes under to grader og at vi skal tilstrebe 1,5 grader 
sammenlignet med førindustriell tid. Klimaloven fra 01.01.2018 fastsetter at 
«klimagassutslippene i 2050 reduseres i størrelsesorden 80 til 95 % fra utslippsnivået 
i referanseåret 1990». Målet er forenlig med Norges forpliktelser i Parisavtalen.  

 
Den regionale klima- og energiplanens hovedmål er å redusere direkte 
klimagassutslipp i fylket med 55 % innen 2030 og 85-90 % innen 2050 i forhold til 
utslippsnivået i 1991. Det er en skjerping av mål i forhold til tidligere plan som hadde 
som mål å redusere utslippene med 50 % innen 2030. Målene er i tråd med 
nasjonale og internasjonale forpliktelser. 

Hovedmålet vil kreve at klimagassutslippene fra de fire satsingsområdene for direkte 
klimagassutslipp reduseres med følgende prosentandeler innen 2030 (sektorvise 
mål): 

 Transport: 50 % 
 Avfall og avløp: 80 % 
 Stasjonær forbrenning: 90 % 
 Landbruk: 20 %  

Det er ikke satt noe tallfestet mål for indirekte utslipp, da de er vanskelige å måle og 
det ikke er utviklet et felles sett av utslippsfaktorer, og ikke inngår i nasjonal statistikk.  

Transportsektoren står i dag for nærmere 80 % av det direkte klimagassutslippet i 
Akershus. Målet om 50 % reduksjon av transportutslipp vil derfor være avgjørende 
for å nå hovedmålet. 

Planen foreslår tre felles strategier for å redusere de direkte og indirekte utslippene 
som overbygning for de konkrete tiltakene i handlingsprogrammet:  

 Bruke offentlige innkjøp som aktivt verktøy. 
 Bruke miljøledelse som aktivt verktøy. 
 Øke kunnskap og kompetanse om direkte og indirekte utslipp hos offentlige og 

private virksomheter og innbyggere. 
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Planens innsatsområder, delmål og tiltak som er aktuelle for kommunen 
Under hvert innsatsområde beskriver planen hoved- og delmål, samt bakgrunn for 
målsettingene, status for satsingsområdet og muligheter og prioriterte områder. I 
handlingsprogrammet er konkrete tiltak beskrevet, med ansvarsfordeling og en 
overordnet vurdering av effekt, gjennomførbarhet og kostnad.  
 

1. Transport 
Transport er det viktigste satsingsområdet i Akershus siden det er den største 
bidragsyteren til klimagassutslipp. Det har vært en oppadgående trend i utslipp fra 
transport siden 1991. Planen fokuserer på drivstoff som ikke gir klimagassutslipp, 
samt kjøretøyteknologi og fossilfrie bygg- og anleggsplasser. Nullvekstmålet og 
arealplanlegging er omtalt, men omhandles hovedsakelig i Regional plan for areal og 
transport. 
 
Eksempel på delmål i planen som kommunen bør følge opp:  

 Alle nye lette kjøretøy er nullutslippsbiler innen 2025 

 Bygg- og anleggsplasser er fossilfrie innen 2030  
 

Eksempel på tiltak i handlingsprogrammet der kommunen har hovedansvar: 
- Etablere lademuligheter på alle parkeringsplasser og hurtigladere i områder 

med svakt utbygd infrastruktur. 
- Legge til rette for bildelingsløsninger med nullutslippskjøretøy 
- Stille krav om innkjøp av utslippsfrie/fossilfrie kjøretøy og transporttjenester. 

 
 

2. Stasjonær forbrenning 
 

Direkte klimagassutslipp fra stasjonær forbrenning inkluderer oppvarming av 
bygninger samt energiforsyning og prosessvarme i industrien. Dette utgjør 7% av 
direkte utslipp i Akershus. Utfasing av mineralolje til oppvarming av bygninger og fra 
energiforsyning uten at el-forbruket øker, og økt bruk av lokal fornybar energi er 
sentralt for utslippsreduksjon.  
 
Eksempel på delmål i planen som kommunen bør følge opp innen 2030:  

- Forbrenning av fossil olje og gass til oppvarming av bygg og produksjon av 
fjernvarme er utfaset. 

- Andel lokal, fornybar energi til varme, kjøling mm i bygg er økt.  
 

Eksempel på tiltak i handlingsprogrammet der kommunen har hovedansvar: 
- Etablere rådgiving for energiomlegging og valg av lokale fornybare 

energikilder i husholdninger. 
- Forenkle prosessen med installering av solenergianlegg og utarbeide solkart. 

 
3. Avfall og avløp 

Utslipp fra avfalls- og avløpssektoren utgjorde ca. 4% av direkte klimagassutslipp i 
Akershus i 2015. Planen foreslår en prioritering av hvordan avfall bør behandles i 
prioritert rekkefølge: Avfallsreduksjon, ombruk, materialgjenvinning, energiutnyttelse 
og til sist deponi. Avløps – og avfallshåndtering med produksjon av biogass og 
biogjødsel er en viktig del av løsningen. 
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Eksempel på delmål i planen som kommunen bør følge opp innen 2030: 
- Klimagassutslippet fra avfallsdeponiene er redusert med minst 80%. 
- Produksjon av biogass til drivstoff er økt til mnst 250 GWh. 

 
Eksempel på tiltak i handlingsprogrammet der kommunen har hovedansvar: 

- Stimulere til økt biogassproduksjon til drivstoff på kommunale renseanlegg. 
- Redusere metangasslekkasje på nedlagte avfallsdeponier 

 
4. Landbruk  

Klimagassutslipp fra landbruket kommer fra husdyrhold, gjødsling, nydyrking/ 
drenering av myrområder, ensidig dyrkingspraksis, anleggsmaskiner og stasjonær 
energi. Utslipp fra landbruket domineres av prosessutslipp (80%) fra dyrking av bl.a. 
mat og fôr og husdyrhold. Økt bruk av husdyrgjødsel til biogass/gjødsel, fossilfrie 
anleggsmaskiner og oppvarming av driftsbygninger og økt produksjon av tre til 
byggematriale og bioenergi er prioriterte områder.  
 
Eksempel på delmål i planen som kommunen bør følge opp innen 2030: 

- 30% av husdyrgjødselen er brukt til biogassproduksjon. 
- Landbruket er fossilfritt. 

 
Landbruket er en næring som styres sterkt av virkemidler i den nasjonale 
landbrukspolitikken, men det er eksempel på tiltak kommunen kan bidra med:  

- Styrke klimarådgivning til landbruket og bistå i planlegging av klimatiltak. 
- Tilrettelegge for selvforsynte og fornybare energisystem i landbruket. 

 
5. Indirekte utslipp 

Indirekte utslipp er utslipp fra produksjon og transport av varer og tjenester utenfor 
det geografiske området der varen eller tjenesten brukes. For å redusere disse 
utslippene, er det satt mål for nullutslippsbygg, materialgjenvinning, redusert 
matsvinn og kjøttforbruk, redusert behov for flyreiser og økt deling, gjenbruk og 
redesign av produkter. 
 
Eksempel på delmål i planen som kommunen bør følge opp innen 2030: 

- Alle nye offentlige bygg er nullutslippsbygg. 
- Matsvinn er redusert med 50%. 

 
Eksempel på tiltak i handlingsprogrammet der kommunen har hovedansvar: 

- Tilrettelegge for kildesortering av flere fraksjoner 
- Bruke klimagassregnskap som beslutningsgrunnlag for alle nye offentlige 

byggeprosjekter og ved rehabilitering av bygg. 
 
Planens betydning for kommunen og oppfølging i Ås kommune 
Planen og handlingsprogrammet er ikke juridisk bindene for kommunene, men skal 
legges til grunn for stat, fylke og kommuner i arbeidet med klima og energi. 
Fylkeskommunen understreker at handlingsprogrammet er dynamisk og at de ulike 
aktørene må vurdere tiltakene ut fra sine handlingsrom og prioriteringer. Dette 
innebærer at hver enkelt kommune må konkretisere tiltakene og tilpasse dem lokale 
forhold, og innarbeide dette i sin kommuneplan eller klima- og energiplan. 
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Klima og energi en viktig del av kommuneplanens samfunnsdel for Ås kommune, 
med overordnet mål om at Ås skal være et visningsvindu for bærekraftig areal- og 
tettstedsutvikling og et lavenergisamfunn innen 2027. I følge kommuneplanens 
samfunnsdel vil kommunen oppnå dette gjennom blant annet konsentrert vekst, 
prioritering av sykkel, gange og kollektive løsninger, bruk av miljøvennlige 
transportmidler i egen virksomhet og legge til rette for lav- og nullutslippskjøretøy. I 
tillegg vil kommunen fremme klimavennlig arkitektur og byggeskikk og redusere 
energibruk i bygg. 
 
I handlingsprogram og økonomiplan for Ås kommune 2018 er dette blant annet 
konkretisert i tiltakspunkt nr. 12: Utarbeide handlingsplan for klima og energi i tråd 
med regional plan for klima og energi.  

 
Klimagassutslipp i Akershus og Ås  
I Akershus har de direkte klimagassutslippene økt med 5% fra 1991 til 2015. 
Akershus slipper til sammen ut ca 1,8 millioner tonn CO2e, som utgjør 3,4% av 
Norges totale utslipp. Utslipp fra transport (lette/tunge kjøretøy og andre mobile 
kilder) stod for nær 80% av de direkte klimagassutslippene fra Akershus i 2015.  

 
Klimagass-statistikken for 2017 for Ås er ikke klar enda, men veitrafikken er den 
største enkeltkilden, og sto for nærmere 89 % av klimautslippene i 2013. En stor 
andel av utslippene skyldes trafikk på E6 og E18. Lokal trafikk bidrar også til 
utslippene, særlig langs fylkesveiene 152 og 156. 
 
Indikatorer 
I planens vedlegg 2 er det utarbeidet indikatorer for målene for de fire 
satsingsområdene transport, stasjonær forbrenning, avfall og avløp og landbruk, som 
kan benyttes av kommunene for rapportering og vurdering av måloppnåelse. 
 
Per i dag har kommunene tilgang på utslipps-statistikk fra SSB, men statistikken er 
ikke tilstrekkelig for kommunen for å kunne rapportere på alle innsatsområder.  
 
Fylkeskommunen oppgir at det pågår et arbeid for å utvikle et felles sett med 
indikatorer for at kommunene og fylkeskommunen kan måle effekt og gjennomføring 
på lik linje.  
 
Regional plan for areal og transport (RP- ATP) og avgrensning mot Regional plan for 
klima og energi (RP-KE) 
Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus (heretter RP-ATP) gir 
føringer for kommunene, regionale myndigheter og Staten areal og 
transportplanlegging. Det samme gjelder tilrettelegging for gående og syklende samt 
økt kollektivtransport for å nå nullvekstmålet i RP-ATP. Bortsett fra omtale av RP-
ATP og viktigheten av god arealpolitikk og at nullvekstmålet er ett av flere delmål 
under innsatsområdet transport, beskriver planen i liten grad avgrensning og 
overlapping mellom satsingsområde transport i de to planene. 
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Miljøfond Akershus:  
Overgang til et lavutslippssamfunn vil kreve at både stat, fylkeskommune og 
kommuner bidrar i form av finansiering. For å finansiere deler av tiltakene i 
handlingsprogrammet er Miljøfondet til fylkeskommunen en viktig tilskuddsordning, 
men det finnes også flere statlige tilskuddsordninger som Klimasats og ENOVA. 
 
Miljøfond Akershus ble etablert av fylkestinget i 2009 for bruk i fylkeskommunens 
arbeid med konkrete klimatiltak. Målet med fondet er å gi tilskudd til tiltak og 
samarbeidsprosjekt for å redusere utslipp av klimagasser i Akershus. Det ble i 2017 
avsatt 6 millioner kroner til tiltak innen transport, avfallshåndtering og stasjonær 
energi, med krav om 50% egenfinansiering fra kommunene. 
 
Vurdering: 
Planforslaget er et gjennomarbeidet og faglig godt dokument. Rådmannen berømmer 
Akershus fylkeskommunes grundige arbeid med planen, og en medvirkningsprosess 
med god involvering av kommunene.  
 
Mål og innsatsområder 
De overordnede målene er i tråd med nasjonale mål, men ligger litt over, siden 
Akershus er hovedstadsregion med høy befolkningstetthet og korte avstander sett i 
forhold til resten av landet. Målene er ambisiøse, men nødvendige for at Akershus 
som samfunn skal bidra og ta sin del av ansvaret for å nå nasjonale og 
internasjonale mål på klimafeltet. 
 
Transport står for den største delen av direkte utslipp. Den raske utviklingen i 
transportsektoren både med utvikling av utslippsfrie drivstoff og kjøretøy og satsing 
på sykkel, gange og kollektiv gjør at målet om utslippsreduksjon fra transportsektoren 
i Akershus kan vurderes ytterligere innskjerpet, se begrunnelse i Follorådets 
høringsuttalelse.  
 
Satsingsområdene, strategiene og tiltakene i planen og handlingsprogrammet er godt 
gjennomtenkt og vil samlet gi mulighet til å nå målene om utslippsreduksjon, gitt at 
alle aktører tar ansvar og bidrar. 
 
Rådmannen mener at Ås kommune har gode muligheter til å bidra for å nå målene 
grunnet geografi og utbyggingsmønster, men at det krever målrettet innsats fra 
kommunen med tiltak innenfor satsingsområdene foreslått i RP-KE. 

 
Planens betydning for Ås kommune 
Planen er et godt grunnlag for Ås kommunes arbeid med klima og energi, men kan 
ikke erstatte kommunens egen plan fullt ut. Satsingsområder i RP-KE og tiltak i 
handlingsprogrammet er i tråd med mål innen klima- og energi i samfunnsdelen i 
kommuneplanen for Ås og flere tiltak i kommunens handlingsprogram.  

 
Rådmannen anser at RP-KEs innretning er hensiktsmessig og anbefaler at planen 
legges til grunn for kommunens egen handlingsplan, og at kommunen på overordnet 
nivå slutter seg til mål, strategier og handlingsprogram i den regionale planen. 
Strategier og tiltak i RP-KE innenfor de ulike innsatsområdene bør legges til grunn 
når Ås kommune utarbeider sin lokale handlingsplan for klima og energi. Å benytte 
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den regionale planen som grunnlag vil gjøre arbeidet med lokal handlingsplan lettere 
enn å skulle utarbeide en helt egen plan for Ås kommune. 

 
Det er stor forskjell på ulike kommuner i Akershus med tanke på utslippsprofil av 
klimagasser. Kommunene har ulike utfordringer knyttet til geografi og 
bebyggelsesmønster, infrastruktur, kollektivdekning og næringsprofil. Mye av 
utslippene i Ås kommune er knyttet til gjennomgangstrafikk. Kommunen rår ikke selv 
over alle virkemidlene til utslippsreduksjon på dette feltet. En bedre beskrivelse av 
kommunenes utfordringer og muligheter i RP-KE ville gitt Ås kommune et bedre 
grunnlag for lokal innsats.  
 
Lokale utslipp og indikatorer 
Rådmannen mener det er viktig å ha et godt faktagrunnlag for å målrette innsatsen i 
kommunens klimaarbeid. Kommunen har behov for et godt nasjonalt/ regionalt 
statistikkgrunnlag som kan brytes ned på kommunalt nivå for å kunne følge 
utviklingen av klimagassutslipp fra ulike sektorer. Rapporteringsarbeid er krevende 
for kommunen. Derfor er det viktig at fylkeskommunen i samarbeid med SSB og 
Miljødirektoratet utvikler gode og enkle indikatorer for rapportering. Godt 
statistikkgrunnlag, indikatorer og rapporteringsverktøy fra staten og fylkeskommunen 
vil gjøre det lettere for kommunen å følge virkningen av tiltak og gi bedre målretting.  
 
Rådmannen mener det er Akershus fylkeskommune og nasjonale myndigheters 
ansvar å stille slik statistikk og verktøy til rådighet for kommunene. 

 
Avgrensning mot Regional plan for areal og transport 
Transport er den klart største direkte utslippskilden i regionen og i Ås kommune. God 
arealplanlegging er avgjørende for å redusere utslipp fra transportsektoren. 
Rådmannen mener derfor at RP-KE bør tydeliggjøre hvilke avgrensninger planen har 
mot Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus (RP-ATP), og hvor de 
to planene overlapper.  

 
For å synliggjøre de viktige tiltakene som følger av RP-ATP, og sammenhengen med 
RP-KE, bør klima- og energiplanen inkludere areal- og transportplanens tiltak i 
handlingsdelen. RP-KE bør videre legge grunnlag for rullering av RP-ATP for tema 
som er viktige for å nå mål om utslippsreduksjoner.  
 
Miljøfond Akershus 
Det er avgjørende for kommunen å ha tilgang til virkemidler og incentiver for å 
iverksette klimatiltak. En ambisiøs plan fordrer gode virkemidler, og rådmannen 
mener derfor at Miljøfond Akershus bør økes. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det gir ingen direkte økonomiske konsekvenser ved å tilslutte seg regional plan. En 
god regional plan for klima og energi vil redusere behovet for arbeid med lokal plan, 
og vil spare administrative ressurser. Gjennomføring av tiltak i lokal handlingsplan vil 
kreve ressurser. Dette vil bli spilt inn i forbindelse med årlige budsjettprosesser, og 
administrasjonen vil søke statlige og regionale tilskudd. 
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Miljømessige konsekvenser: 
Planen har mål om å redusere klimagassutslipp. Dersom målene oppnås vil det gi 
svært god klimaeffekt og bidra til at vi når togradersmålet som Norge har forpliktet 
seg til gjennom Parisavtalen. Dersom målene i planen ikke nås vil klimaeffekten 
kunne være tilsvarende dårlig, med negative konsekvenser for globalt og lokalt klima. 
 
Alternativer: 
 

2. Som rådmannens innstilling men med hovedutvalgets justeringer.  
3. Ås kommune avgir ingen høringsuttalelse til forslag til Regional plan for klima 

og energi i Akershus, med tilhørende handlingsprogram 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Regional plan for klima og energi med tilhørende handlingsprogram (RP-KE) er en 
ambisiøs plan i tråd med nasjonale mål og føringer. Satsingsområdene, strategiene 
og handlingsprogrammet i planen er godt gjennomtenkt og vil samlet gi mulighet til å 
nå målene om utslippsreduksjon, gitt at alle aktører tar ansvar. RP-KE vil være et 
godt grunnlag for Ås kommunes handlingsplan for klima og energi.  
 
Rådmannen anbefaler at Formannskapet slutter seg til innstillingen.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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F-33/18 
Gnr 48 bnr 1 og 6 - Vestre Hogstvedt - Bilatkomstvei til gnr 48 bnr 4 
(Tangen) - Søknad om dispensasjon 
 
Saksbehandler:  Silje Raad Saksnr.:  17/00525-39 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 25/18 26.04.2018 
2 Formannskapet 33/18 02.05.2018 
 
 
 

Innstilling fra hovedutvalg for teknikk og miljø publiseres på nettbrett og på Ås 
kommunes hjemmeside her. Den foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår Formannskapet søknad 
om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og LNF-A-formålet for etablering av 
bilatkomstvei via gnr./bnr. 48/1,6 til gnr./bnr. 48/4 (Tangen). Begrunnelse 
fremkommer av saksutredningen.   
 
Med hjemmel i pbl § 11-6 (rettsvirkning av kommuneplanens arealdel) jf. 
kommuneplanens arealdel § 23, pkt. 23.2 første ledd avslås søknad om tillatelse til 
etablering av bilatkomstvei som omsøkt. Begrunnelse fremkommer av 
saksutredningen.   
  
 
Ås, 16.04.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Etatsjef – Teknikk og miljø 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 

1. Hovedutvalg for teknikk og miljø 
2. Formannskapet 

 
Vedlegg: 
1. Søknad om tillatelse til tiltak - Atkomstvei 
2. Følgebrev 
3. Nabomerknader datert 10.01.2017 
4. Bemerkninger fra tiltakshavers advokat 
5. Lengdeprofil 2A 
6. Tverrprofiler 2A 
7. Normalprofil 
8. Kart over atkomstvei 
9. Veiklasse 3 
10. E-post fra Fylkeskommunen vedr. kulturminne 

http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-teknikk-og-miljoe-26-04-2018.350480.MD1I537052oae1a.pts.html
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11. Utskrift fra møtebok HTM 22.08.2013 
12. Tinglyst rett til kjerrevei 
13. Slutning Akershus og Oslo jordskifterett 
14. Søknad om landbruksvei - Avslag 
15. Brev fra Ås kommune 23.02.2017 
16. Nabomerknader datert 12.04.2017 
17. Presiseringer fra ansvarlig søker 
18. Vedtak etter jordlova § 9 - Follo Landbrukskontor - Avslag 
19. Klage på vedtak om avslag etter jordl. § 9 
20. Kommentarer til klage fra naboer 
21. Forberedende klagebehandling - Follo Landbrukskontor - Vedtak 
22. Vedtak etter jordlova § 9 - Klagebehandling - Fylkesmannen i Oslo og Akershus - 
Landbruksavdelingen 
23. Oversendelsesbrev overordnede myndigheter 
24. Uttalelse Statens Vegvesen Region Øst 
25. Uttalelse Akershus Fylkeskommune 
25.1. Arkeologisk rapport AFK 
26. Uttalelse Fylkesmannen i Oslo og Akershus - Miljøvernavdelingen 
27. Godkjent landbruksvei Vestre Bråthe gnr./bnr. 78/1 
28. Tilleggsmerknader fra naboer 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige dokumenter i saken 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

 Ansvarlig søker Follo Prosjekt AS v/Arne Holen 

 Tiltakshaver Øyvind Myhrer på vegne av Håvard Myhrer 

 Advokatene Skar, Dyvik, Clemetsen og Langseth advokatfellesskap 

 Nabo Morten Lilleheier 

 Nabo Olaf Lilleheier 

 Nabo Torstein Bjørge 

 Nabo Alf Kristian Raadim 
 
 

Saksutredning: 
 

Sammendrag:  
Rådmannen har veiet søkers begrunnelse opp mot de hensyn den aktuelle 
bestemmelsen i kommuneplanens arealdel er ment å ivareta. Rådmannen finner at 
konsekvensene av en dispensasjon i denne saken vil få store presedensvirkninger 
og føre til at de hensyn LNF A-formålet er ment å ivareta i for stor grad blir 
skadelidende.   
  
Rådmannen kan heller ikke se at det foreligger kvalifiserte fordeler ved å innvilge 
dispensasjon i denne saken som klart veier tyngre enn ulempene etter en samlet 
vurdering.  
  
Rådmannen vurderer derfor at søknad om dispensasjon for etablering av 
bilatkomstvei til gnr./bnr. 48/4 (Tangen) bør avslås. 
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Omsøkt tiltak, fakta og planforutsetninger:  
Follo Prosjekt AS søker på vegne av tiltakshaver Håvard og Øyvind Myhrer om 
etablering av en 965 meter lang vei på gnr./bnr. 48/1,6, som skal fungere som 
bilatkomstvei fra Vestre Hogstvet til eiendommen gnr./bnr. 48/4 (Tangen) hvor 
tiltakshaver er hjemmelshaver (vedlegg 1-10). 
 

 
Kart over ny bilatkomstvei (se også vedlegg 7) 

 
Veien skal følge eksisterende kjørevei fra tunet til Vestre Hogstvet. Deretter følger 
den en traktorvei et stykke, og så over en åkerholme i jordekanten før den går inn i 
skogsterreng. Veien vil få en bredde på 3,5 meter med tillegg for nødvendige grøfter, 
skjæringer og fyllinger. Veien vil beslaglegge 580 m2 dyrket jord og 6.660 m2 

skogsareal.  
 
Veien skal bygges i samsvar med kravene til landbruksvei klasse 3 som er 
tilstrekkelig for bilkjøring og i samsvar med brannvesenets retningslinjer for 
redningsvei. 
 
Veien skal tjene som bilatkomstvei til eiendommen gnr./bnr. 48/4 (Tangen), som er 
en nedlagt og ubebodd husmannsplass med et samlet areal på ca. 24 dekar. 
Eiendommen Tangen består av ca. 20 dekar skogsareal og 4 dekar jorddekt 
fastmark. Tangen har ikke registrert dyrket jord.  
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 Eiendommen «Tangen» 48/4 (vedlegg 24.1). 
 
På Tangen står det i dag en gammel og forfallen bygning som er registrert som 
«skogs- og utmarkskoie». Iht. Ås historielags beskrivelse fra 1989 og skjønn i 
jordskifteretten av 24.09.1980, var bygget bebodd fra ca. 1870 og frem til slutten av 
1960-tallet. 
 

 
Skogs- og utmarkskoie  

 
I tillegg er det tre tuft (rester av grunnmur/ruiner) på eiendommen, som ifølge søker 
tidligere har vært jordkjeller, steinkjeller og fjøs. Det er også et gammelt veifar og 
steingjerde på tomta (mer om dette i AFK’s registreringsrapport som følger vedlagt). 
 

     
Tuft 1 Tuft 2 Tuft 3 
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Omsøkt vei vil ikke berøre registrerte forekomster i naturbase eller truede dyrearter. 
 
Tiltakshaver overtok Tangen i 2013 og ønsker å reetablere eiendommen som 
småbruk med tilhørende enkel landbruksdrift, hest eller hundehold. Den gamle 
skogs- og utmarkskoia på Tangen skal ifølge søker rehabiliteres. Med utvidelser i 
form av tilbygg vil bygningen ifølge søker kunne utvikles til en fullverdig bolig.   
 
Jordkjeller og steinkjeller skal gjenoppbygges til opprinnelig stand. Det er foreløpig 
uklart om fjøset skal bygges opp igjen.  
 
Rådmannen gjør oppmerksom på at bygningen per dags dato ikke har status som 
helårsbolig selv om den har vært bebodd tidligere. Dersom bygget i fremtiden skal 
restaureres til helårsboligformål må det søkes om bruksendring til enebolig. 
Bygningen er så forfallen at en slik bruksendring og restaurering vil måtte anses som 
hovedombygging/nybygg på samme måte som andre nye boliger. Eiendommen 
Tangen er disponert til LNF-A-formål og har ikke nok landbruksareal til at beboelse er 
nødvendig, jf. vedlagt vurdering fra Follo Landbrukskontor. En bolig på Tangen vil 
derfor ikke kunne knyttes til landbruk eller gårdstilknyttet næringsgrunnlag, og er 
derfor i strid med LNF-A-formålet. Ny bolig på Tangen er således avhengig av 
dispensasjon fra arealformålet i kommuneplanen. Slik søknad skal oversendes 
statlige og regionale myndigheter til uttalelse, og må behandles politisk i Ås 
kommunes formannskap.  
 
Foreløpig er det kun atkomstveien til Tangen som skal behandles, men rådmannen 
mener det er viktig å se saken i helhet, da atkomstveiens formål nettopp er å tjene ny 
bosetting på Tangen.  
 
Hele området hvor atkomstveien skal etableres er disponert til LNF-A-formål. Her 
tillates det kun nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet 
basert på gårdenes ressursgrunnlag. Etablering av atkomstvei til boligformål faller 
utenfor dette formålet og er således også i strid med kommuneplanen.  
 
Det er søkt om dispensasjon fra formålet, og søknaden vurderes som tilstrekkelig 
begrunnet iht. pbl. § 19-1. 
  
Naboer/gjenboere er varslet om søknaden i medhold av pbl. §19-1 jf. 21-3 andre 
ledd, og det er innkommet merknader fra fire naboer. Merknadene vil bli drøftet 
nedenfor.  
 
 
Sakens bakgrunn: 
Før Tangen ble kjøpt av tiltakshaver i 2013 sendte han en forespørsel til kommunen 
om muligheten for å gjenoppta bosetting på Tangen. Planene som ble forelagt var de 
samme som nå, følgelig restaurering av bygningen på Tangen med enkel 
landbruksdrift med hest- eller hundehold.  
 
Forespørselen ble fremmet i HTM den 22.08.2013 (vedlegg 11).  
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HTM kom til at saken måtte behandles som en drøftingssak fremfor formell 
søknadsbehandling. Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag til uttalelse:  
 
       «HTM slutter seg til rådmannens konklusjon med begrunnelse»  
 
Rådmannens konklusjon med begrunnelse lød som følger:  
 
       «Rådmannen er noe skeptisk til om det er praktisk gjennomførbart å opparbeide 
Tangen til en boligeiendom som fyller dagens krav. Videre ligger eiendommen i et 
LNF-område med restriksjoner for utbygging og uten kollektivtilgjengelighet. 
Rådmannen ser imidlertid at dette kan være i tråd med et eventuelt politisk ønske om 
å åpne for gjenopptatt bosetting på gamle, fraflyttede småbruk i kommunen. Det 
foreslås derfor at det gis et positivt signal i saken og at man går videre med en 
søknadsprosess. Forutsetningen for at Tangen skal utvikles med bolig er at 
forholdene for å etablere en tilfredsstillende og varig veiatkomst er løst.»  
 
Tiltakshaver hadde tidligere en tinglyst rett til en 2 meter bred kjerrevei på gnr./bnr. 
48/1,6, fra Vestre Hogstvet til Tangen (vedlegg 12). Denne veiretten strekker seg 
over jordet på gnr./bnr. 48/1,6, men dette partiet er i dag dyrket. Eventuell ny 
opparbeiding av dette partiet krever derfor tillatelse fra kommunen.  
 
Tiltakshaver ønsket å utvide eksisterende kjerreveirett til bruk også for 
motorkjøretøyer/bil. Grunneier på gnr./bnr. 48/1,6 (Morten og Olav Lilleheier) ønsket 
imidlertid ikke dette, partene har derfor ikke avklart forholdet i minnelighet. Av denne 
grunn fremmet tiltakshaver saken for Akershus og Oslo Jordskifterett, som i 2016 ga 
tiltakshaver rett til bilvei over gnr./bnr. 48/1,6 (vedlegg 13). Trasévalget tok 
utgangspunkt i den gamle kjerreveiretten, men endret deler av traséen slik at veien 
ikke lenger går tvers over jordet på gnr./bnr. 48/1,6 slik den gamle kjerreveiretten la 
opp til.  
 
Tiltakshaver har dermed innhentet nødvendige varig rettighet til atkomst iht. HTM’s 
føringer av 2013. Iht. jordskifteavgjørelsen tas det forbehold om at nødvendige 
byggetillatelser innhentes fra kommunen før veien etableres. 
 
Den 29.09.2016 mottok Follo landbrukskontor søknad om etablering av landbruksvei 
via gnr./bnr. 48/1,6 til Tangen iht. avklart veirett i jordskifteretten. Denne søknaden 
ble avslått av Landbrukskontoret i Follo den 26.10.2016 (vedlegg 14), da man ikke 
fant at det var grunnlag for å bygge en så omfattende vei basert på 
landbruksressursene på Tangen.  
  
Det ble deretter i stedet søkt Ås kommunes bygningsmyndighet om tillatelse til 
etablering av atkomstvei til boligformål iht. pbl. § 20-3 jf. § 20-1. Fordi veien som 
nevnt skal anlegges i LNF-A-område og veien skal tjene alminnelig boligformål er det 
også søkt om dispensasjon fra arealformålet.  
 
Etter at rådmannen den 23.02.2017 påpekte mangler ved søknaden (vedlegg 15), 
kom det inn ytterligere nabomerknader (vedlegg 16) og ansvarlig søker sendte 
deretter inn presiseringer til søknaden den 13.06.2017 (vedlegg 17).  
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Tiltaket skal anlegges på et område hvor både dyrket jord og skogsarealer vil bli 
berørt. Søknaden ble av denne grunn oversendt Follo Landbrukskontor for 
behandling etter jordlova § 9 om omdisponering av dyrket/dyrkbar jord.  
  
Landbrukskontoret i Follo avslo søknaden etter jordlova § 9 i vedtak av 07.08.2017 
(vedlegg 18). Vedtaket ble påklaget av tiltakshaver (vedlegg 19) og klagen ble 
kommentert av naboene (vedlegg 20).   
  
Follo Landbrukskontor opprettholdt sitt vedtak i sin forberedende klagebehandling 
(vedlegg 21). Saken ble deretter oversendt landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus for endelig klagebehandling. Fylkesmannen ga klagen medhold og 
opphevet landbrukskontorets vedtak (vedlegg 22). Fylkesmannen foretok deretter ny 
vurdering etter jordlova § 9 og ga omdisponeringstillatelse.   
  
Saken er nå klar for behandling etter plan- og bygningsloven. Søknaden ble 
oversendt statlige og regionale myndigheter den 12.03.2018 (vedlegg 23), 
uttalelsene vil bli drøftet nedenfor.  
 
Begrunnelsen for dispensasjonssøknaden:  
Innledningsvis i søknadsprosessen ba rådmannen om en redegjørelse for om det var 
vurdert atkomst fra øst. Til dette svarer søker at man har forsøkt dette tidligere uten 
hell, da grunneier på denne siden ikke ønsker dette. Søker fremhever at det 
foreligger veirett fra vest fastsatt ved skjønn, med kortere vei til Ås sentrum. Atkomst 
via Kroer vil medføre økt bilbruk. 
 
For øvrig begrunnes dispensasjonssøknaden med at eiendommen Tangen skal 
opprustes, og at det derfor er nødvendig med bilvei til denne eiendommen.  
 
Søker viser til at HTM den 22.08.2013 stilte seg positive til opprusting av Tangen og 
at man går videre med søknadsprosess. Forutsetningen for dette var at det er mulig 
å etablere tilfredsstillende og varig veiatkomst. Søker viser til at det også vil være en 
forutsetning for å restaurere, utvikle, drive og vedlikeholde Tangen at man etablerer 
veiatkomst til eiendommen.  
 
Søker viser til jordskifterettens konklusjon om at veibyggingen vil «være klart mer til 
gagn enn skade» og at påregnelig trafikk til én bolig med tilhørende enkel 
landbruksdrift som hest eller hundehold gir beskjeden skade for gnr. 48 bnr. 1,6. 
Søker viser videre til rettens bemerkning om at «inngrepene som må gjøres i gnr. 48 
bnr. 6 er marginale og medfører ikke skade som etter rettens syn er større enn nytten 
for bnr. 4»  
  

Søker viser til at hensynene bak LNF‐formålet først og fremst er å sikre områder som 
skal nyttes til landbruksproduksjon og/eller som skal bli liggende som naturområder 
eller områder med spesiell betydning for friluftslivet. Søker mener tiltaket i liten grad 
vil beslaglegge områder som dekkes av disse hensynene. Tiltaket vil etter søkers syn 

ha begrenset betydning for jord‐ og skogbruket i området eller for friluftsinteressene. 
Søker mener i stedet det kan være positivt å gjenoppta bosetning på gamle, 
fraflyttede småbruk.  
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Søker kan derfor ikke se at hensynene bak LNF‐ formålet eller i lovens 
formålsbestemmelse, vil bli vesentlig tilsidesatt ved at en dispensasjon innvilges i 
denne saken.  
  
Søker peker på ulemper knyttet til økt trafikk, men vurderer at eiendomsinngrepene 
forøvrig er marginale. Søker fremhever i tillegg at veien stedvis skal legges om slik at 
den ikke lenger går over jordet på gnr./bnr. 48/1,6 og deler dyrket jord i to.  
 
Etter dette mener søker at vilkårene for å kunne innvilge dispensasjon etter pbl. § 19-
2 er oppfylt.  
 
Nabomerknader: 
Det er innkommet merknader fra fire naboer i området, inkludert grunneier på 
gnr./bnr. 48/1,6 (Morten og Olav Lilleheier). Merknadene er for øvrig fra eier av 
gnr./bnr. 47/1, Alf Kristian Raadim og gnr./bnr. 49/1, Torstein Bjørge.  
 
Naboene peker på at tiltaket er et stort inngrep som etter deres syn ikke bare 
reduserer verdiskapningen på gnr./bnr. 48/1,6 men som også berører jakt, frilufts - og 
naturverninteresser.  
 
Naboene fremhever at omsøkt vei strekker seg over dyrket jord og gjennom produktiv 
skog. Å fremføre en slik bilvei vil etter naboenes syn gå på bekostning av allerede 
etablerte landbruksarealer. Naboene mener en dispensasjon vil gi et negativt signal 
for fremtidig matproduksjon og skogbruk på gnr./bnr. 48/1,6. 
 
Naboene mener en bilvei med tilhørende trafikk og støv, samt ny bolig midt i skogen 
vil virke privatiserende på området. Verdien på skogen som jakt, tur- og 
friluftsområde blir redusert både for de som eier skogseiendommene rundt, og øvrige 
brukere av skogen. 
 
Naboene viser videre til slutningen i jordskifteretten som forutsetter «at gnr. 48 bnr. 4 
skal benyttes til enkel landbruksdrift med tilhørende nødvendig bolig.» Naboene 
peker på at Landbrukskontoret i Follo avslo søknad om å bygge landbruksvei på 
bakgrunn av at landbruksressursene ikke sto i forhold til størrelsen på veien, og at 
veien derfor eventuelt må knyttet til alminnelig boligformål. Naboene mener 
jordskifterettens forutsetninger er brutt ved at veien omsøkes som atkomstvei til 
boligformål. Dette endrede forholdet medfører etter naboenes syn at Ås kommune 
først bør ta stilling til om det er grunnlag for å tillate bosetting, før man vurderer 
søknaden om veibygging. 
 
Tiltakshavers kommentarer til merknadene: 
Nabomerknadene er besvart av advokat Bjørn Clemetsen på vegne av tiltakshaver.  
 
Clemetsen bestrider at det omsøkte tiltaket vil ha skadevirkninger av betydning for 
naboeiendommene. Clemetsen viser til at det i 1980 ble fastslått av jordskifteretten at 
gnr./bnr. 48/4 hadde rett til adkomst over gnr./bnr. 48/1,6 ved kjerrevei over jord- og 
bruksarealer. Dette i henhold til overenskomst mellom daværende eier av gnr./bnr. 
48/4 og daværende eier av gnr./bnr. 48/1,6. Denne veiretten har vært tinglyst, og i 
dokumentet fremgår det at det senere kan bli aktuelt med bilvei, men at dette i så fall 
måtte fastsettes ved nytt skjønn også i forhold til trasévalg. Clemetsen peker på at 
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veiretten og nevnte forutsetninger ble godkjent av en av naboene som nå har 
fremmet merknader i saken. 
 
Clemetsen viser til at jordskifteretten i sin avgjørelse av 2016 har foretatt en 
interesseavveining og konkluderte med at inngrepene «er marginale og medfører 
ikke en skade som etter rettens syn er større enn nytten for bnr. 4.»  
 
Videre vises det til at det valgte alternativet ifølge jordskifteretten «er det som 
balanserer partenes interesser best» og at «alternativet er det korteste og er godt 
tilpasset terrenget.».  
 
Clemetsen mener ulempene for de berørte eiendommene er minimale og ikke større 
enn de vil måtte tåle. Det må også etter Clemetsens vurdering ha fremstått som 
påregnelig for naboene at Tangen settes i stand og tas i bruk på ny, og at dette vil 
medføre noe økt trafikk. Clemetsen mener tiltaket i liten grad berører jakt, tur og 
friluftsinteresser. 
 
Når det gjelder skillet mellom landbruks- og boligformål peker Clemetsen på at 
jordskifteretten har tatt utgangspunkt i det samme formålet som fremmes i 
dispensasjons- og byggesøknaden for veien, følgelig ny bolig på Tangen med 
tilhørende enkel landbruksdrift, hest eller hundehold. Disse forutsetningen blir etter 
Clemetsens syn ikke brutt ved at veien godkjennes som atkomstvei til boligformål.  
 
Avslutningsvis fremhever Clemetsen vedtaket i HTM og presiserer at forholdene 
rundt veiatkomst nå er avklart gjennom skjønnet. Clemetsen ber derfor om at 
kommunen nå følger opp dette videre. 
 
Clemetsen mener det ikke er grunnlag for å ta nabomerknadene til følge, da tiltaket 
ikke er i strid med planformålet, planbestemmelsene eller annen lovgivning.  
 
Uttalelser fra statlige og regionale myndigheter:   
Søknaden er som nevnt oversendt regionale og statlige myndigheter til uttalelse.   
  
Statens Vegvesen Region Øst (SVV) (vedlegg 24):  
Statens Vegvesen har ingen merknader til søknaden om atkomstvei via gnr./bnr. 
48/1,6 til Tangen på gnr./bnr. 48/4.  
  
Akershus Fylkeskommune (AFK) – Fylkesadministrasjonen (vedlegg 25):  
AFK viser til at tiltaksområdet ble registrert i 2016 i forbindelse med det omsøkte 
tiltaket. Det ble da registrert ett gravminne samt tre kulturminner fra nyere tid 
(vedlegg 25.1). Det er ikke tilkommet nye opplysninger i saken, AFK fastholder derfor 
sitt tidligere svar:  
 
Tiltaket kommer ikke i konflikt med det fredede gravminnet. Selv om kulturminnene 
fra nyere tid ikke er omfattet av kulturminnelovens fredningsbestemmelser ber AFK 
om at det utvises hensyn så langt det er mulig, da slike kulturminner også har verdi, 
for opplevelse og er historiefortellende elementer i landskapet.  
 
AFK viser videre til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus som ble 
vedtatt av fylkestinget 14. desember 2015. Et av planens hovedmål er at 
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utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt, basert på prinsipper om flerkjernet 
utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. Planen skal bidra til å nå det felles 
målet for Oslo og Akershus, fastsatt gjennom Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3, 
om at persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gange og 
sykkel.  Dispensasjoner i LNF-områder bidrar til et spredt utbyggingsmønster, og er 
dermed i strid med intensjonene i de rikspolitiske retningslinjene for samordnet areal- 
og transportplanlegging. Ås kommune har en stadig økende befolkningsvekst. AFK 
presiserer at summen av mange dispensasjoner på sikt vil få betydelige 
konsekvenser for areal, transport og infrastruktur.   
 
AFK har merket seg at det for tiden er mange dispensasjonssaker i Ås kommune og 
påpeker at det er viktig at kommunen gjør en helhetlig vurdering av disse sakene.  
 
AFK vurderer at en dispensasjon i denne saken vil undergrave intensjonen i 
kommuneplanen. I tillegg vil den kunne skape forventning om likebehandling i 
tilsvarende saker. På bakgrunn av de ovenfor nevnte årsaker fraråder derfor AFK at 
det gis dispensasjon for det omsøkte tiltaket. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) – Miljøvernavdelingen (vedlegg 26):  
Også FMOA vurderer at tilrettelegging for ny bolig på Tangen vil være i strid med 
statlige planretningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. Dette fordi ny 
bolig vil bli bilbasert, da avstand til sentrale områder med togstasjon og viktige 
sentrumsfunksjoner er 4 km unna og kollektivtilbudet i området er dårlig.   
  
FMOA påpeker at dispensasjoner er unntak fra bestemmelser gitt i planer. 
Dispensasjoner uthuler gjeldende planers funksjon som styringsverktøy, og kan 
medføre uforutsigbarhet for kommunens innbyggere i fremtidige plan- og 
byggesaker.   
  
FMOA gjør oppmerksom på at den samlede effekten ved bruk av dispensasjoner 
over tid vil undergrave hensynene som bestemmelsene skal ivareta. Dette selv om 
én enkelt dispensasjon ikke alene har denne effekten.   
 
FMOA fraråder derfor at kommunen innvilger dispensasjon i denne saken.  
  
Rådmannens vurdering av søknaden:   
Rådmannen vurderer søknaden helt konkret etter dispensasjonsregelen i plan- og 
bygningsloven (pbl) § 19-2 andre ledd som sier følgende:  
  
         «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.»  
  
Det legges opp til en samlet interessevurdering der hensynene bak den konkrete 
bestemmelsen tillegges stor vekt. Det må således vurderes om de hensyn 
bestemmelsen er ment å ivareta blir skadelidende dersom dispensasjon gis. Det er 
ikke tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt. Det må være en klar overvekt av 
fordeler som taler for dispensasjon før dette kan gis, jf. Ot.prp.nr.32 (2007-2008).  
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Kommuneplanen er, som de overordnede myndighetene påpeker, styrende i området 
og formålet med denne er å skape langsiktighet, stabilitet og forutsigbar 
saksbehandling i kommunen. Kommuneplanen er et juridisk bindende dokument, 
som før den vedtas går gjennom omfattende demokratiske prosesser. En 
dispensasjon fra denne planen vil derfor alltid kunne bidra til å undergrave dens 
styringsverdi.  
  
Som nevnt innledningsvis er det kun veien til Tangen som behandles i denne 
konkrete saken. Likevel er det på det rene at veien skal tjene som bilatkomstvei til ny 
bosetting på Tangen, av denne grunn er man nødt til å se disse forholdene i 
sammenheng. 
 
Tiltakshaver har nå skaffet seg de nødvendige privatrettslige rettigheter til atkomst 
iht. plan og bygningsloven § 27-4. Rådmannen vil ikke ta nærmere stilling til 
avgjørelsen i jordskifteretten ut over det faktum at privat rett til bilvei foreligger.   
  
Det er nå opp til Formannskapet som planmyndighet og offentlige forvaltning å 
vurdere om omsøkt vei fordrer en tilfredsstillende løsning iht. føringene fra HTM av 
22.08.2013.  
 
Rådmannen gjør oppmerksom på at uttalelsen til HTM nå er 5 år gammel og binder 
ikke kommunen i dag. Uttalelsen er ikke juridisk bindende og kan kun regnes som en 
politisk føring om hvordan utvalget stilte seg til saken i 2013. Det er altså ikke 
tidligere foretatt en konkret vurdering av om en dispensasjonssøknad vil bli innvilget i 
denne saken. Siden 2013 har kommuneplanen blitt rullert, forutsetningene er følgelig 
endret siden forholdet sist ble drøftet. For at omsøkt atkomstløsning skal kunne 
anses som tilfredsstillende iht. HTM’s føringer må tiltaket følgelig oppfylle vilkårene 
for dispensasjon i pbl. § 19-2 og være i tråd med dagens lokale, statlige og regionale 
målsettinger.  
 
I denne saken er dispensasjonssøknaden basert på tiltakshavers private interesser, 
følgelig et ønske om å reetablere den nedlagte husmannsplassen Tangen. 
Eiendommen har ikke vært i drift på mange år. Den er derfor delvis gjengrodd og 
bygningen på eiendommen er forfallen. Rådmannen befarte eiendommen høsten 
2017 og kan slå fast at det vil kreve betydelige tiltak og ressurser for å istandsette 
bygget til en fullverdig bolig. Det er imidlertid ikke vedlagt tilstandsrapport som gir en 
nærmere faglig vurdering av dette. Rådmannen ser det likevel som klart at en 
rehabilitering vil bli av så omfattende karakter at tiltaket må anses som et 
nybygg/hovedombygging.  
 
I HTM-sak ble det foretatt drøftinger rundt et generelt politisk ønske om å åpne for 
gjenopptatt bosetting på gamle, fraflyttede småbruk i kommunen. Rådmannen mener 
dette er et tema som eventuelt må behandles i forbindelse med neste 
kommuneplanrullering. I denne sammenheng bør det i så tilfelle vurderes minstekrav 
til eksisterende bebyggelses standard på fraflyttede småbruk. Rådmannen minner 
om at oppussingstiltak i eksisterende våningshus ikke er avhengig av dispensasjon 
fra LNF-formålet, men det er derimot tiltak som regnes som nybygg.  
 
Denne konkrete saken er spesiell da det er tale om en gjengrodd eiendom med én 
enkelt bygning som krever så betydelige rehabiliteringstiltak og ressurser at tiltaket vil 
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måtte betraktes som et nybygg, tilsvarende andre nye boliger som omsøkes i LNF-A-
områder. Eiendommen har ingen driftsbygninger som kan benyttes i 
småbrukssammenheng og er således både avhengig av dispensasjon fra LNF-
formålet og tillatelse til oppføring av nye bygg knyttet til hest- eller hundehold. Det er 
usikkert om det er slike saker det siktes til når man oppmuntrer til reetablering av 
småbruk.  
 
Hensynet bak LNF-A-formålet er først og fremst å forhindre at verdifulle landbruks- 
og skogsarealer blir nedbygd, samt forhindre «bit for bit utbygging» i mindre sentrale 
områder av kommunen.  Viktige kvaliteter i landbruks- og naturområder skal i tillegg 
bevares i størst mulig grad, ressursgrunnlaget til landbruket og friluftsinteresser skal 
ivaretas og sammenhengende jordbruksområder skal beholdes. Tilrettelegging for 
spredt boligbebyggelse i LNF-A-områder skal derfor unngås. 
 
Rådmannen vil nå vurdere om tiltaket vesentlig vil tilsidesette ovenfor nevnte hensyn.  
 
I søknaden gjengis vurderinger fra Akershus og Oslo jordskifterett, som kommer til at 
«inngrepene som må gjøres på bnr. 1 og 6 er marginale og medfører ikke en skade 
som etter rettens syn er større enn nytten for bnr. 4.» Retten bemerker også at valgt 
traséalternativ «er det som balanserer partenes interesser best» og at «er det 
korteste og godt tilpasset terrenget.».  
 
Rådmannen presiserer at jordskifteretten er en særdomstol som arbeider med 
privatrettslige forhold knyttet til fast eiendom. Jordskifteretten foretar følgelig ikke 
vurderinger ut fra et offentligrettslig perspektiv slik kommunen gjør under behandling 
av saker etter plan- og bygningsloven. Jordskifteretten har foretatt en vurdering av 
om den opprinnelige kjerreveiretten, basert på normal samfunnsmessig utvikling, må 
kunne åpnes også for biltrafikk. I den forbindelse er private interesser vurdert opp 
mot hverandre. Ulemper for gnr./bnr. 48/1,6 som følge av tiltaket er altså vurdert opp 
mot nytten for gnr./bnr. 48/4. Når man deretter fant at nytten for gnr./bnr. 48/4 var 
større, og at rett til bilvei forelå, vurderte jordskifteretten videre hvilke av flere 
traséalternativer som vil være mest hensiktsmessig ut fra hva som balanserer de 
private partenes interesser best.  Jordskifteretten har altså ikke vurdert tiltaket opp 
mot de overordnede offentligrettslige interesser som ligger til grunn for LNF-A-
formålet.  
 
I denne saken har Fylkesmannens landbruksavdeling innvilget 
omdisponeringstillatelse etter jordlova § 9, hvor eiendommens landbruks- og 
dyrkingspotensiale er grundig vurdert. Rådmannen vil derfor ikke foreta en 
selvstendig vurdering av disse forholdene. 
 
Rådmannen fremhever, slik som Fylkesmannen og Akershus Fylkeskommune, at det 
ikke kun er vurderinger av landbruksfaglig karakter som skal vurderes i denne saken. 
Omsøkte arealer er også disponert til natur- og friluftsformål. 
  
Kommuneplanen ble rullert og vedtatt 03.02.2016, og er således av nyere dato. 
Kommuneplanens arealdel består av rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og 
ny arealbruk som skal settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved 
disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel angir altså hvordan nasjonale 
og regionale mål og retningslinjer, samt overordnede planer skal ivaretas.   
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Ås kommune har i kommuneplanens arealdel tatt stilling til hvor man ønsker videre 
boligutvikling i kommunen. Omsøkte arealer er disponert til LNF-A-formål, noe som i 
seg selv gir en klar føring om at det ikke er ønskelig å tilrettelegge for ytterligere 
boligutvikling i dette området.  
 
Som de overordnede myndighetene også påpeker er det både en nasjonal og 
regional forventning om at hovedandelen av befolkningsveksten skal lokaliseres i 
sentrum og i nærheten av kollektivknutepunkter. Det har blitt et større fokus på dette 
enn det var i 2013, blant annet på bakgrunn av Regional plan for areal og transport i 
Oslo og Akershus som ble vedtatt i 2015. Ny bosetting på Tangen vil ikke være i tråd 
med denne planen da Tangen ligger 4 km fra Ås sentrum. Dette vil skape 
utfordringer mht. kommunale tjenester som renovasjon, hjemmehjelp og skoleskyss.  
 
Kommunens friluftsområder og kulturlandskap blir stadig satt på prøve gjennom 
dispensasjonssøknader. Denne konkrete saken utmerker seg da det er tale om en 
enkelt tomt i Kroermarka fremfor en tomt i nærheten av allerede etablererte 
boligområder. Bilvei med bredde 3,5 meter ekskludert grøfter, skjæringer og fyllinger 
med lengde 965 meter vil klart kunne skape utfordringer knyttet til friluftsinteresser. 
Søker peker på at bevaringsverdig vegetasjon ikke vil bli berørt av tiltaket, men selve 
landskapet i området er likevel verdifullt. Terrenget er formet fra naturens side og fra 
den aktivitet mennesker har skapt gjennom generasjoner av jordbruk og husdyrhold. 
Sammenlignet med dagens situasjon vil omsøkt atkomstvei klart være et inngripende 
tiltak i dette landskapet. Veien vil kreve store fyllinger/skjæringer pga. 
høydeforskjeller i terrenget.  
 
Det er flere steder etablert tråkkede turstier i området. Rådmannen slutter seg til 
naboenes merknader om at en bilatkomstvei vil få privatiserende virkning på 
omgivelsene og sette en høyere terskel for allmennhetens ferdsel i området. 
 
Rådmannen vurderer at omsøkt bilatkomstvei, som blant annet skal anlegges i et 
ellers inngrepsfritt skogsområde, vil forringe landskapet i området og redusere 
allmennhetens naturopplevelse.  
  
Som fylkesmannen påpeker trues sammenhengende LNF-områder gjennom 
enkeltdispensasjoner. Det er derfor viktig at kommunene har en restriktiv holdning til 
tiltak i slike områder.  
 
På dette grunnlag finner rådmannen at omsøkt tiltak klart vil vesentlig tilsidesette de 
offentligrettslige hensynene LNF-A-formålet er satt til å ivareta.  
 
Vilkårene i pbl. § 19-2 er kumulative, dvs. at samtlige vilkår for å få innvilget 
dispensasjon må være oppfylt for at dette skal kunne innvilges. Når rådmannen nå 
finner at hensynene bak LNF-formålet blir vesentlig tilsidesatt, vil en vurdering av 
fordeler og ulemper i saken bli overflødig.   
 
For ordens skyld nevner rådmannen likevel at man ut fra en vurdering av søknaden 
ikke kan se at tiltaket vil medføre fordeler ut over tiltakshavers egne private 
utbyggingsinteresser på Tangen. Det har ifm. jordlovsbehandlingen blitt anført at 
veien vil gjøre området bedre tilgjengelig for bevegelseshemmede. Rådmannen 
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slutter seg til dette, men avstanden og veistandarden fra Ås sentrum, samt mangelen 
på parkeringsmuligheter vil være begrensende faktorer for de fleste turgåere i utsatte 
grupper. 
 
Ulempene knyttet til tiltaket, i form av vesentlige terrenginngrep og tilrettelegging for 
spredt boligutvikling i kommunen er derimot klare. Rådmannen kan følgelig ikke se at 
det foreligger fordeler ved omsøkt tiltak som klart veier tyngre enn disse ulempene 
etter en samlet vurdering. 
 
Rådmannen mener denne saken er av svært prinsipiell karakter. Dersom 
dispensasjon innvilges i denne saken vil det danne mønster for senere saker av 
lignende karakter. Det vil dermed bli en forventning om at slike tiltak vil kunne tillates 
også ellers i kommunen. En slik presedens vil igjen medføre en uheldig uthuling av 
kommuneplanbestemmelsene, da det vil åpne opp for bit-for-bit utbygging i mindre 
sentrale områder i kommunen.   
  
Rådmannen erfarer at utbyggingsinteressen blant hjemmelshavere av 
landbruksarealer har økt vesentlig de siste årene. Rådmannen er bekymret for at en 
løsere holdning i disse sakene kan medføre en trend som får alvorlige konsekvenser 
for LNF-områdene kommunen. Rådmannen vurderer det derfor som svært viktig at 
kommunen er tro mot sin egen kommuneplan i disse sakene, både av hensyn til 
forutsigbarhet og likebehandling, og av hensyn til de demokratiske prosessene som 
ligger til grunn for kommuneplanen. Jo lavere terskelen for å innvilge dispensasjon 
settes, jo mindre verdi får kommuneplanen i praksis. Dette er uheldig, spesielt når 
planen er av nyere dato.   
  
Rådmannen finner også grunn til å legge vesentlig vekt på at Fylkesmannen og 
Akershus Fylkeskommune stiller seg negative til å innvilge dispensasjon i denne 
saken. Rådmannen slutter seg til samtlige av disse uttalelsene, og gjengir ordlyden i 
pbl. § 19-2 fjerde ledd:  
  
«Kommunen bør (…) ikke dispensere fra planer (…) når en direkte berørt statlig eller 
regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.»   
 
Konklusjon med begrunnelse:  
Rådmannen har foretatt en helhetsvurdering der tiltakshavers begrunnelse er veiet 
opp mot de hensyn kommuneplanens arealdel og LNF-A-formålet er ment å ivareta. 
Rådmannen finner at konsekvensene av en dispensasjon i denne saken vil få 
alvorlige presedensvirkninger og føre til at de hensyn LNF-A-formålet er ment å 
ivareta blir vesentlig tilsidesatt. Rådmannen kan heller ikke se at det foreligger en 
kvalifisert overvekt av fordeler ved å innvilge dispensasjon i denne saken, tvert imot 
er det en kvalifisert overvekt av ulemper.  
  
Rådmannen vurderer derfor at søknad om dispensasjon fra LNF-A-formålet for 
etablering av bilatkomstvei til gnr./bnr. 48/4 Tangen bør avslås med hjemmel i pbl. § 
19-2.   
  
Tilleggsinformasjon: 
Rådmannen registrerer at tiltakshaver ikke har fått gjennomslag for atkomst til 
Tangen fra østsiden. Grunneier på denne siden (gnr./bnr. 78/1 – Vestre Bråthe) har 
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imidlertid nylig fått tillatelse til etablering av landbruksvei på sin eiendom, denne skal 
plasseres ca. 100 meter i luftlinje fra eiendommen Tangen. (vedlegg 27). Dersom 
Formannskapet stiller seg positiv til ny bosetting på Tangen, bør tiltakshaver 
oppfordres til å forsøke ny dialog med grunneier på gnr./bnr. 78/1, for å drøfte mulig 
påkobling til denne veien som atkomstmulighet til Tangen, jf. alternativ innstilling 1 
nedenfor. En slik påkobling vil medføre vesentlig mindre terrenginngrep enn den nå 
omsøkte veien. 
 
Rådmannen mottok tilleggsmerknader fra naboene den 15.04.2018 (vedlegg 28) som 
blant annet peker på forekomster av salamander, øynstikker og blålibell i området. 
Rådmannen presiserer at dette er forhold som må vurderes utredet nærmere før 
tiltaket kan igangsettes.  
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen ved at søknaden avslås:  
Ingen  
  
Klagerettigheter: 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan - og 
bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom frem til 
den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være 
undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se 
sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19.  
  
Ikrafttredelse av vedtaket:  
Umiddelbart  
  
 

 
Alternativ innstilling 1: 
«Saken utsettes. Tiltakshaver oppfordres til å gå i ny dialog med grunneier på 
vestsiden, gnr./bnr. 78/1, vedrørende mulighet for påkobling til ny landbruksvei på 
denne eiendommen. Omklassifisering av denne landbruksveien krever også 
dispensasjon, men veien vil her kunne tjene flere formål, følgelig både landbruks- og 
boligformål, noe som anses som hensiktsmessig.  
 
Dersom tiltakshaver ikke lykkes med dette og vil opprettholde sin søknad, mener 
Formannskapet at atkomstveien fra vest og ny bosetting på Tangen må vurderes 
samlet. Tiltakshaver bes fremlegge søknad om dispensasjon også for ny bolig på 
Tangen. Søknad om tiltak på Tangen trenger ikke detaljprosjekteres. Selve 
byggesøknaden kan avventes inntil en eventuell dispensasjon for vei og bolig er 
innvilget.  
 
Det forutsettes likevel at eksisterende bygning skal restaureres fremfor å erstattes av 
ny bolig. Sammen med søknad om dispensasjon må det derfor innsendes en faglig 
utarbeidet tilstandsvurdering av bygningen på Tangen som redegjør for hvorvidt 
rehabilitering av bygget faktisk er gjennomførbart. Det må også opplyses om det 
planlegges flere boenheter på Tangen og hvilke andre bygninger knyttet til heste- og 
hundehold som vil bli aktuelt på tomta. Planen bør illustreres på et enkelt 
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situasjonskart som viser bolig på Tangen, samt forslag til plassering av bygninger 
knyttet til hest/hundehold. 
 
Det må også innhentes en faglig vurdering av hvorvidt veien og fremtidig byggetiltak 
på Tangen vil medføre negative virkninger på truede arter i området.» 
 
Alternativ innstilling 2:  
«Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 innvilger Formannskapet 
søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og LNF-A-formålet for 
etablering av atkomstvei via gnr./bnr. 48/6 til gnr./bnr. 48/4 Tangen på følgende vilkår 
jf. pbl. § 19-2. 
 

1. Tiltaket knyttes utelukkende til fremtidig bosetting på Tangen og tillates 
derfor ikke igangsatt før en konkret byggesak på Tangen er endelig 
avgjort.  
 

2. Det må innhentes en faglig vurdering av hvorvidt veien og fremtidig 
byggetiltak på Tangen vil medføre negative virkninger på truede arter i 
området.  
 

3. Det forutsettes at eksisterende bygning skal restaureres fremfor å 
erstattes av en ny bolig. 
3.1. Sammen med søknad om dispensasjon for bolig på Tangen skal 

det derfor vedlegges en tilstandsvurdering av bygningen på 
Tangen som redegjør for hvorvidt rehabilitering av bygget faktisk 
er gjennomførbart. Detaljprosjektering ut over dette kan avventes 
til det eventuelt innvilges dispensasjon. 

3.2. Det må opplyses om det planlegges flere boenheter på Tangen 
og hvilke andre bygninger knyttet til heste- og hundehold som vil 
bli aktuelt på tomta. Dispensasjonssøknaden må suppleres med 
et enkelt situasjonskart som viser bolig på Tangen, samt forslag 
til plassering av bygninger knyttet til hest/hundehold.» 

3.3. Ved eventuell senere detaljprosjektering skal kulturminner av 
eldre og nyere tid hensyntas. 

 
Begrunnelse for vedtaket jf. pbl. § 19-2:  
Formannskapet finner at dispensasjon i denne saken ikke vil medføre at hensynene 
bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt fordi: ______ (fyll inn)  
  
Formannskapet mener at følgende fordeler vurderes for å veie tyngre enn ulempene 
etter en samlet vurdering: _____(fyll inn)  
  
Dersom dispensasjon innvilges for ny bosetting på Tangen gis rådmannen delegert 
fullmakt til å behandle søknad om dispensasjon fra avstandskravet i pbl. § 29-4 for 
veien. Rådmannen gis også delegert fullmakt til å behandle selve byggesaken for vei 
og bolig etter pbl. § 20-1.   
  
Økonomiske konsekvenser for kommunen ved at søknaden innvilges:  
Ingen  
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Klagerettigheter: 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan - og 
bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom frem til 
den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være 
undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se 
sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19.  
  
Ikrafttredelse av vedtaket:  
Umiddelbart 
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F-34/18 
Gnr 17 bnr 1 - Drøbakveien 181 - Fradeling av tun med 
bygningsmasse - Søknad om dispensasjon 
 
Saksbehandler:  Silje Raad Saksnr.:  17/02027-9 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/18 26.04.2018 
2 Formannskapet 34/18 02.05.2018 
 
 

Innstilling fra hovedutvalg for teknikk og miljø publiseres på nettbrett og på Ås 
kommunes hjemmeside her. Den foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 innvilger Formannskapet 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og LNF-A-formålet for fradeling av 
tunareal med bygningsmasse på gnr 17 bnr 1, Østre Haug på følgende vilkår: 
 

1. Resterende landbruksarealer skal sammenføyes med eiendommen gnr./bnr. 
16/1, Haug Nordre og skal driftes videre i tråd med arealformålet LNF-A.  

2. Søknad om sammenføyning med gnr./bnr. 16/1 skal ettersendes før 
fradelingen kan sluttbehandles etter pbl. § 20-1 jf. § 26-1. 

3. Ekstra avkjørsel til gnr./bnr. 17/1 med port må stenges fysisk. Kun avkjørselen 
som er nærmest Korsegården og brannstasjonen skal brukes og den må 
tilfredsstille krav til frisikt i vegnormalene, følgelig 4 x 145 meter. Kart som 
viser stengt avkjørsel må sendes kommunen før fradelingen kan 
sluttbehandles.  

4. Tunarealet på ca. 9 daa vil fortsatt være disponert til LNF-A-formål, med de 
begrensninger dette medfører mht. utbygging. 

5. Dersom fradelingen av tunet skulle utløse behov for tiltak i grunnen som kan 
komme i berøring med de automatisk fredete kulturminnene eller deres 
sikringssoner må det tas kontakt med Akershus fylkeskommune i forkant. 

 
Rådmannen gis delegert fullmakt til å behandle selve fradelingen og 
sammenføyningen etter pbl. § 20-1 jf. § 26-1. 
 
 
Ås, 16.04.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Etatsjef – Teknikk og miljø 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 

1. Hovedutvalg for teknikk og miljø 
2. Formannskapet 

 

http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-teknikk-og-miljoe-26-04-2018.350480.MD1I537052oae1a.pts.html
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Saksutredning: 
 
 
Sammendrag: 
Rådmannen har veiet søkers begrunnelse opp mot de hensyn de aktuelle 
bestemmelsene i kommuneplanens arealdel er ment å ivareta.  
 
Rådmannen finner at et rent boligtun på Østre Haug ikke vil medføre negative drifts- 
eller miljømessige konsekvenser for landbruket i området. Fradelingen legger ikke til 
rette for økt fortetting all den tid det ikke søkes om etablering av ny boligbebyggelse. 
Rådmannen vurderer således at en dispensasjon ikke vesentlig vil tilsidesette de 
hensyn LNF-A-formålet er satt til å ivareta. 
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Rådmannen anser det som en fordel at det dyrkbare arealet på eiendommen 
gnr./bnr. 16/1 Haug Nordre ved sammenslåing fortsatt vil være i drift, og etablering 
av eget boligtun vil ikke medføre ulemper for den videre gårdsdriften. Å skaffe 
tilleggsjord til eie for en aktiv næringsutøver vil gi en driftsmessig god løsning, særlig 
der eiendommene grenser inntil hverandre som i dette tilfellet. 
 
Etter dette finner rådmannen at det foreligger en kvalifisert overvekt av fordeler ved å 
fradele omsøkt areal i denne saken.  
 
På dette grunnlag mener rådmannen at det kan innvilges dispensasjon fra LNF-A-
formålet i denne saken.  
 
Omsøkt tiltak og planforutsetninger: 
Gården Østre Haug, gnr./bnr. 17/1 består av tre teiger som til sammen utgjør ca. 443 
dekar.  
 

 
Gårdsarealer Østre haug 

 
Gårdstunet er på ca. 9 dekar og ligger langs Drøbakveien tilgrensende 
brannstasjonen. Tunet består av fem bygninger med blant annet låve og våningshus.  
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Gårdstunet Østre Haug – langs Drøbakveien 

 
Det søkes nå om å fradele dette gårdstunet slik at de resterende landbruksarealene 
på 434 dekar kan sammenføyes med naboeiendommen gnr./bnr. 16/1, Haug Nordre 
og drives videre av eieren av denne gården. Fradelt gårdstun vil i praksis bli brukt 
som en alminnelig boligtomt etter fradeling, men vil fortsatt være disponert til LNF-A 
formål med de begrensninger dette medfører mht. fremtidige byggetiltak. Nåværende 
eier vil fortsette på bo på tunet slik som før. 
 

 
Markering av arealet som søkes fradelt 

 
Hele eiendommen gnr./bnr. 17/ ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er 
disponert til landbruks,- natur- og friluftsformål, underformål A. Her tillates det kun 
nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på 
gårdens ressursgrunnlag. Ettersom gårdstunet med eksisterende bygningsmasse 
ikke lenger vil kunne knyttes til landbruk eller gårdstilknyttet næringsvirksomhet etter 
fradelingen, må fradelingen av tunarealet anses for å være i strid med LNF-formålet. 
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Eiendommen gnr./bnr. 17/1 dekkes også av hensynssone H570_3 for bevaring av 
kulturmiljø. Her tillates ingen rive- eller byggetiltak som forringer verdiene og hindrer 
bevaring av historiske trekk i landskap og bebyggelse.  
 
Sakens bakgrunn: 
Rådmannen mottok søknad om dispensasjon og tillatelse til fradeling av tunareal på 
gnr./bnr. 17/1 den 03.07.2017  (vedlegg 1-2). Tunarealet er på 13 dekar. Fradelingen 
er nabovarslet i medhold av pbl. § 19-1 jf. § 21-3. Naboer på gnr./bnr. 18/2-3, 18/1, 
16/3 og 19/4 har fremmet merknader i saken (vedlegg 3-5). Tiltakshaver har 
kommentert merknadene i eget følgebrev (vedlegg 6). Merknader og kommentarer vil 
bli drøftet nedenfor.  
 
Søknaden er oversendt Follo Landbrukskontor for behandling etter jordlova.  
Det ble fattet følgende vedtak den 18.09.2017 (vedlegg 7): 
«Med hjemmel i jordlovens § 12 finner Ås kommune ikke å kunne gi tillatelse til 
fradeling av tunet med et tomteareal på ca. 13 dekar på eiendommen Haug Østre gnr 
17 bnr 1 i Ås kommune, for å overdra restarealene som tilleggsareal til eiendommen 
Haug Nordre gnr 16 bnr 1.» 
 
Landbrukskontorets vedtak ble påklaget av tiltakshaver. Tiltakshaver valgte i klagen 
å begrense tunarealet til 9 dekar (vedlegg 8-9). Follo Landbrukskontor fattet deretter 
følgende vedtak i sin klagebehandling den 28.11.2017 (vedlegg 10):   
 
Med hjemmel i jordlovens § 12 finner Ås kommune å kunne gi tillatelse til fradeling av 
tunet med et tomteareal på ca. 9 dekar på eiendommen Haug Østre, gnr 17 bnr 1 i 
Ås kommune.  
 
Det settes som vilkår for fradelingen at restarealene tilhørende Haug Østre, gnr 17 
bnr 1, overdras som tilleggsareal til annen landbrukseiendom, i dette tilfellet Haug 
Nordre gnr 16 bnr 1, og blir drevet som en samlet driftsenhet i landbruket som 
beskrevet i klage på opprinnelig vedtak. 
 
Det forutsettes at grensene som fastsettes ved oppmålingsforretningen skjer i 
samråd med Follo landbrukskontor.» 
 
Det ble altså innvilget samtykke til fradeling etter jordlova § 12, saken er dermed nå 
klar for behandling etter plan- og bygningslovgivningen (pbl).  
 
Rådmannen har sendt søknaden på høring til regionale og statlige myndigheter i 
medhold av pbl. § 12-5. Samtlige myndigheter har uttalt seg i saken, mer om dette 
nedenfor.  
 
Begrunnelsen for dispensasjonssøknaden: 
Søknaden begrunnes med at fradelingen skal gjøres som et ledd i salg av jordvei og 
skog til eier av naboeiendommen, gnr./bnr. 16/1, Haug Nordre. Jord- og skogsvei vil 
altså inngå i driftsenheten til gnr./bnr. 16/1.  
 
Ved å fradele tunet som skal beholdes av tiltakshaver, og ved å overføre jord- og 
skog til naboeiendommen, oppnår man en løsning i tråd med overordnede 
målsettinger i landbruket om å etablere større driftsenheter. I følge tiltakshaver vil 
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man dermed oppfylle hensynet bak lovens formålsbestemmelse. Tiltakshaver mener 
således at fordelene med å innvilge dispensasjon vil være klart større enn ulempene.  
 
Merknader fra nabo på gnr./bnr. 18/2-3, 18/1, 16/3 og 19/4: 
Naboene peker på at fradelingen ikke er i tråd med overordnede målsettinger i jord- 
og konsesjonsloven. Eier av gnr./bnr. 16/1 driver ikke jorden sin selv, men leier den 
bort til annen driver. Naboene peker også på at han ikke har planer om å drive 
jordbruk og at han utelukkende skal produsere gress. Argumentet om at døtrene 
derimot ønsker å drive jorda i fremtiden får etter naboenes syn liten verdi når de ikke 
tar landbruksrelatert utdanning.  
 
Naboene presiserer at driftsbygningen på gnr./bnr. 16/1 er omgjort til brannstasjon og 
øvrige bygninger på eiendommen egner seg etter naboenes syn heller ikke som 
driftsbygninger. Gnr./bnr. 16/1 har altså ikke lenger sitt eget gårdsbruk. Eier av 
gnr./bnr. 16/1 besitter også gnr./bnr. 20/2, heller ikke denne eiendommen har anlegg 
som egner seg til landbruksdrift.  
 
Naboene mener at dersom eier av gnr./bnr. 16/1 skal kunne drive jorden selv, er han 
avhengig av tun og driftsbygninger, da er det lite hensiktsmessig å fradele tunarealet 
som har nettopp slike bygninger.  Naboene frykter at mangel på eget tun og 
driftsbygninger vil bli brukt som argument for å bygge nytt tun og driftsbygninger på 
gnr./bnr. 16/1 dersom denne eieren skal drive jorden selv. Naboene er bekymret for 
tap av jord og skog som følge av slik utbygging.  
 
De aktuelle arealene på gnr./bnr. 17/1 som søkes fradelt er i dag veldrevet av en 
annen bonde. Dersom eier av gnr./bnr. 16/1 overtar disse arealene vil dette etter 
naboenes syn redusere dagens driver sitt driftsgrunnlag. 
 
Naboene peker også på at landbruksveien som i 2016 ble godkjent på gnr./bnr. 17/1 
til skogsdrift og uthenting av flis nå hovedsakelig blir benyttet av eier på gnr/bnr. 16/1.   
Naboene frykter at denne veien i fremtiden vil bli brukt til å tjene andre formål enn 
skogsdrift og uthenting av flis, eksempelvis for å tjene massegjenvinningsanlegget på 
gnr./bnr. 16/1 som nylig har vært gjenstand for detaljregulering. Naboene er 
bekymret for at en slik bruk vil gi en helt annen trafikk- og støybelastning enn det de 
har fått beskrevet tidligere.  
 
Naboene peker også på at eier av gnr./bnr. 16/1, gjennom sin forvaltning av arealene 
på Haug Nordre, i løpet av flere år, har utvist særs liten respekt for jordvern og 
ivaretakelse av sin dyrkede mark. Vedkommende eier har ifølge naboene utarbeidet 
flere planforslag på sin eiendom som ville ha betydd nedbygging av betydelige 
arealer med dyrket mark. Det vises eksempelvis til asylmottak og mottak av avfall og 
forurensede masser. Det er også uten søknad etablert deponi og anlagt veier over 
dyrkbar jord. Naboene kan på dette grunnlag ikke se at omsøkt fradeling og fremtidig 
sammenføyning med denne gården vil være i tråd med overordnede målsetninger for 
landbruket. Av denne grunn mener naboene at jorda bør overtas av noen som har 
landbruk som sitt primære levebrød.  
 
Tiltakshavers kommentarer til merknadene: 
Tiltakshaver peker på at eiendommen gnr./bnr. 16/1 innehar ca. 120 dekar areal som 
benyttes til kornproduksjon. I tillegg består gnr./bnr. 20/2 av ca. 100 dekar dyrket 
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mark hvor det nå produseres matkorn. Alle disse arealene forvaltes av en annen 
bonde i vestbygda.  
 
Planen er at bonden som i dag forvalter jorda på både gnr./bnr. 16/1 og 20/2 også 
skal forvalte de nye arealene på gnr./bnr. 17/1. Arealene skal først og fremst 
benyttes til kornproduksjon, men teiger som er mindre egnet til dette skal benyttes til 
gressproduksjon. Det skal altså ikke kun produseres gress slik naboene anfører.  
 
Bonden som skal drifte arealene er en meget erfaren gårdbruker som både eier og 
drifter flere landbrukseiendommer i vestbygda. Den planlagte samlede driften av 
arealene vil gjennomføres miljøvennlig og fremtidsrettet og vil sikre en driftsmessig 
god og rasjonell løsning. 
 
Tiltakshaver motsetter seg at overdragelsen vil redusere driftsgrunnlaget til den 
bonden som i dag forvalter gnr./bnr. 17/1, da denne bonden har flere gårder og et 
allsidig inntektsgrunnlag i Ås. Tiltakshaver mener det vil være mer effektivt om driften 
av arealet på gnr./bnr. 17/1 i stedet overtas av den bonden som i dag forvalter 16/1 
og 20/2.  
 
Tiltakshaver mener naboenes anførsler om hans manglende vilje til å etterfølge 
pålegg fra offentlige instanser bunner i et langvarig konfliktforhold. Det presiseres at 
tiltakshaver søker å etterkomme offentlige pålegg og vil gjøre det også i fremtiden.  
 
Når det gjelder tiltakshavers egnethet pekes det på at han har agronomutdanning, og 
har drevet jorda si selv i mange år med blant annet kornproduksjon, høns, poteter og 
skogbruk. Han har drevet samdrift med nabogården og forpaktet en gård i Ski 
kommune i mange år. Tiltakshaver mener derfor det faller på sin egen urimelighet å 
anføre at han ikke er egnet til å drive landbruksproduksjon.  
 
Uttalelse fra statlige og regionale myndigheter:  
Søknaden er som nevnt oversendt regionale og statlige myndigheter til uttalelse.  
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) – Landbruksavdelingen (vedlegg 11): 
Fylkesmannen vurderer at tiltaket ikke i vesentlig grad tilsidesetter nasjonale eller 
regionale hensyn og har derfor ingen merknader til dispensasjonssøknaden. 
 
Akershus Fylkeskommune (AFK) – Fylkesadministrasjonen (vedlegg 12): 
Fylkesrådmannen gjør oppmerksom på at det er automatisk fredete kulturminner på 
eiendommen som det må tas hensyn til.  Dersom fradelingen av tunet skulle utløse 
behov for tiltak i grunnen som kan komme i berøring med de automatisk fredete 
kulturminnene eller deres sikringssoner må det tas kontakt med Akershus 
fylkeskommune i forkant. 
 
For øvrig mener fylkesrådmannen at tiltaket ikke i vesentlig grad vil komme i konflikt 
med de interesser og ansvarsområder fylkeskommunen skal ivareta. 
Fylkesrådmannen vil derfor ikke motsette seg en eventuell dispensasjon i denne 
saken.  
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Statens Vegvesen Region Øst (SVV) (vedlegg 13): 
Statens Vegvesen peker på at gårdstunet på gnr./bnr. 17/1 allerede har godkjent 
avkjørsel fra fv.152 (Drøbakveien) og fradelingen vil ikke endre denne situasjonen 
eller føre til endret eller utvidet bruk av denne avkjørselen.  
 
Statens Vegvesen har derfor ingen merknader til dispensasjonssøknaden. De peker 
likevel på at det i dag er opprettet en ekstra avkjørsel til boligtunet. Statens Vegvesen 
presiserer at det kun er godkjent én atkomst til tunet og at den ekstra avkjørselen 
derfor må stenges fysisk. Kun avkjørselen som er nærmest Korsegården 
brannstasjon skal brukes og den må tilfredsstille krav til frisikt i vegnormalene, 
følgelig 4 x 145 meter. 
 
Rådmannens vurdering av søknaden:  
Rådmannen vurderer søknaden konkret etter dispensasjonsregelen i plan- og 
bygningsloven (pbl) § 19-2 andre ledd som sier følgende: 
 
«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres 
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg 
må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.» 
 
Det legges opp til en samlet interessevurdering der hensynene bak den konkrete 
bestemmelsen tillegges stor vekt. Det må således vurderes om de hensyn 
bestemmelsen er ment å ivareta blir skadelidende dersom dispensasjon gis. 
Det er ikke tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt. Det må være en klar 
overvekt av fordeler som taler for dispensasjon før dette kan gis, jf. Ot.prp.nr.32 
(2007-2008). 
 
Kommuneplanen er styrende i dette området og formålet med denne er å skape 
langsiktighet, stabilitet og forutsigbar saksbehandling i kommunen. Kommuneplanen 
er et juridisk bindende dokument, som før den vedtas går gjennom omfattende 
demokratiske prosesser. En dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser vil 
derfor alltid kunne bidra til å undergrave dens styringsverdi. 
 
Hensynet bak LNF-A-formålet er først og fremst å forhindre at verdifulle landbruks- 
og skogsarealer blir delt opp og nedbygd, samt forhindre «bit for bit utbygging» i 
mindre sentrale områder av kommunen.  Viktige kvaliteter i landbruks- og 
naturområder skal bevares i størst mulig grad, ressursgrunnlaget til landbruket skal 
ivaretas og sammenhengende jordbruksområder skal beholdes. Tilrettelegging for 
spredt boligbebyggelse i LNF-A-områder skal derfor unngås. 
 
Dispensasjonssøknaden er i stor grad begrunnet med private eierskiftehensyn. De 
resterende landbruksarealene skal kjøpes opp av nabogården og drives videre av 
denne eieren. 
 
Som plan- og bygningsmyndighet skal ikke kommunen vektlegge slike private 
forhold. Bygningsmyndigheten skal kun vurdere om fradelingen er i tråd med 
vilkårene i pbl. § 19-2.  
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I denne saken skal all dyrka og dyrkbar mark drives videre som før, bare av en 
annen eier. Fradelingen vil dermed ikke tilsidesette hensynet til jordvern, dette har 
også landbruksavdelingen presisert i sitt vedtak. Det er satt som vilkår for fradelingen 
etter jordloven § 12 at restarealene tilhørende gnr 17 bnr 1, overdras som 
tilleggsareal til annen landbrukseiendom, i dette tilfellet Haug Nordre på gnr 16 bnr 1, 
og blir drevet som en samlet driftsenhet i landbruket. Rådmannen slutter seg til at 
dette må være en forutsetning for fradeling i denne saken.  
 
Naboene frykter nedbygging av landbruksarealer. Rådmannen viser til at en 
dispensasjon i denne saken ikke skal tilrettelegge for fremtidig boligutvikling på 
verken tunarealet eller landbruksarealene, eksisterende tun skal bestå slik som før. 
Følgelig vil fradelingen ikke bidra til å stykke opp et jordbruksareal og åpne opp for 
økt «bit-for-bit»-utbygging.  
 
Tunet vil heller ikke få endret atkomst, og vil ha den samme avkjørselen fra 
Drøbakveien som det alltid har hatt. Statens Vegvesen har også satt som vilkår at 
avkjørselen lengst fra brannstasjonen skal lukkes, rådmannen slutter seg til dette.  
 
Både landbruksarealene og tunet vil fortsette å være disponert til LNF-A-formål i 
kommuneplanens arealdel med de begrensningene dette medfører med hensyn til 
fremtidig utbygging.  
 
En dispensasjon for fradeling i denne konkrete saken gjelder kun for eksisterende 
arealer og bygningsmasse. Dersom det i fremtiden er ønskelig med ytterligere 
boligutbygging innenfor dette området eller på dyrka/dyrkbar jord, vil dette være 
avhengig av ny dispensasjonsbehandling etter pbl. § 19-2 og eventuelt behandling 
etter jordlovens § 9. En slik sak må også gjennom ny høringsrunde hos regionale og 
statlige myndigheter og saken må vurderes opp mot blant annet statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Det er ikke gitt 
at slik dispensasjon vil kunne innvilges i fremtiden.  
En dispensasjon i denne konkrete saken vil derfor ikke medføre en endring i dagens 
situasjon, eller tilrettelegge for flere boenheter utenfor sentrumskjernen i fremtiden.  
 
Rådmannen finner også grunn til å vektlegge at det ikke skal foretas verken rive- 
eller byggetiltak som følge av fradelingen som vil kunne forringe verdiene i det 
bevarte kulturlandskapet. Omsøkt fradeling vil derfor ikke komme i konflikt med 
hensynssonen i området.  
 
Naboene peker på at eier av gnr./bnr. 16/1 ikke driver jorda selv, men leier den ut til 
en annen driver. Slike private leieforhold faller utenfor kommunens ansvarsområde. 
Rådmannen forutsetter at jorda som sammenføyes gnr./bnr. 16/1 drives videre som 
et samlet landbruksareal knyttet til gården Haug Nordre. Kommunen har ikke 
myndighet etter plan- og bygningsloven til å styre hvem som skal drive disse 
arealene. 
 
Når det gjelder eier av gnr./bnr. 16/1 og hans evne til å drive jorda som forutsatt 
presiserer rådmannen at dette utelukkende vurderes av kommunens 
landbruksmyndighet. Forhold knyttet til egenskaper faller således utenfor 
kommunens myndighetsområde ifm. vurdering etter plan- og bygningsloven, da man 
ikke har faglig grunnlag for å vurdere vedkommendes egnethet i denne 
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sammenheng. Rådmannen forutsetter likevel at landbruksarealene driftes i tråd med 
LNF-formålet og at dette gjennomføres på en kvalitativt god måte i tråd med 
jordlovens målsettinger. Rådmannen presiserer at dersom jorda i fremtiden blir 
forvaltet på en måte som er i strid med jordloven eller gjeldende arealformål, er 
kommunen forpliktet til å følge opp dette.  
 
Naboene er bekymret for at gnr./bnr. 16/1 vil få behov for nye driftsbygninger dersom 
dispensasjon innvilges i denne saken. Rådmannen presiserer at et eventuelt 
fremtidig behov for driftsbygninger vurderes av kommunens landbruksmyndighet og 
faller derfor utenfor Formannskapets myndighetsområde i denne sammenheng. Det 
forutsettes at jorda drives på lik linje som øvrige arealer på gnr./bnr. 16/1 og 20/2, og 
at en sammenføyning ikke automatisk medfører endringer knyttet til eksisterende 
eller fremtidig bygningsmasse.  
 
Når det gjelder veien som ble godkjent på gnr./bnr. 17/1 i 2016 så ble denne godkjent 
som landbruk/skogbruksvei. Bruk til annet formål, eksempelvis næringsvirksomhet 
knyttet til gjenvinningsanlegget, vil være i strid med tillatelsen og vil kunne følges opp 
som en ulovlighet enten etter jordloven eller etter plan- og bygningsloven. Det 
forutsettes at veien blir benyttet i tråd med tillatelsen, brudd på disse vilkårene vil 
kunne følges opp som en ulovlighet. 
 
Avslutningsvis finner rådmannen å måtte legge stor vekt på positivt vedtak etter 
jordloven og det faktum at ingen av de overordnede myndigheten har fremmet 
innsigelser i saken.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen har foretatt en helhetsvurdering der tiltakshavers begrunnelse er veiet 
opp mot de hensyn kommuneplanens arealdel og LNF-A-formålet, samt 
hensynssonen for bevaring av kulturmiljø er ment å ivareta.  
 
Rådmannen finner at en dispensasjon i denne saken ikke vesentlig vil tilsidesette de 
hensyn LNF-A-formålet og hensynssonen er ment å ivareta. Rådmannen anser 
videre at det foreligger en kvalifisert overvekt av fordeler ved å innvilge dispensasjon 
i denne saken. Sammenføyning av landbruksarealer vil klart gi en driftsmessig god 
løsning, særlig fordi eiendommene gnr./bnr. 17/1 og 16/1 grenser inntil hverandre.  
 
Rådmannen vurderer derfor at søknad om dispensasjon fra LNF-A- formålet bør 
innvilges med hjemmel i pbl. § 19-2.  
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen ved at søknaden innvilges: 
Ingen 
 
Kan vedtak om avslag påklages? 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan - og 
bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom frem til 
den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være 
undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se 
sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19. 
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Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 

 
Alternativ innstilling:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår Formannskapet søknad 
om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og LNF-A-formålet for fradeling av 
tunareal med bygningsmasse på gnr 17 bnr 1, Østre Haug.  
 
Begrunnelse for vedtaket jf. pbl. § 19-2: 
Formannskapet finner at dispensasjon i denne saken vil medføre at hensynene bak 
LNF-A-formålet, blir vesentlig tilsidesatt fordi: ______ (fyll inn) 
 
Formannskapet mener at følgende ulemper veier tyngre enn fordelene etter en 
samlet vurdering: _____(fyll inn) 
 
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen ved at søknaden avslås: 
Ingen 
 
Kan vedtak om dispensasjon påklages? 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan - og 
bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom frem til 
den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være 
undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se 
sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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F-35/18 
Gnr 12 bnr 4 - Myrerveien 169 - Næringsvirksomhet i landbruksbygg 
- Søknad om dispensasjon  
 
Saksbehandler:  Silje Raad Saksnr.:  17/03381-20 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 28/18 26.04.2018 
2 Formannskapet 35/18 02.05.2018 
 
 

Innstilling fra hovedutvalg for teknikk og miljø publiseres på nettbrett og på Ås 
kommunes hjemmeside her. Den foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-3 innvilger Formannskapet 
midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og LNF-A-formålet. 
Dispensasjon innvilges på ubestemt tid for bruksendring fra landbruksbygg til 
lager/monteringshall. Ved opphør til dette formål skal bygget tilbakeføres iht. 
opprinnelig tegningsgrunnlag for landbruksbygning.  
 
Kommunen forbeholder seg retten til å oppheve dispensasjonen dersom lager- og 
monteringshallen i fremtiden skulle medfører vesentlige ulemper for omgivelsene.  
 
Rådmannen gis delegert fullmakt til å behandle selve byggesøknaden etter pbl. § 20-
1 når den mottas. Saken må avklares med arbeidstilsynet. 
 
Ås, 16.04.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Etatsjef – Teknikk og miljø 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 

1. Hovedutvalg for teknikk og miljø 
2. Formannskapet 

 
Vedlegg: 
1. Brev fra Ås kommune vedrørende næringsvirksomhet 
2. Svar fra tiltakshaver 
3. Søknad om dispensasjon 
4. Fasader 
5. Kart 
6. Plan og snitt 
7. Uttalelse fra Follo Landbrukskontor 
8. Uttalelse Akershus Fylkeskommune 
9. Uttalelse Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
10. Uttalelse Statens Vegvesen region Øst 
 

http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-teknikk-og-miljoe-26-04-2018.350480.MD1I537052oae1a.pts.html
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Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige dokumenter i saken 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Tiltakshaver Atle Myrer 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen vurderer at en midlertidig dispensasjon i denne saken ikke vil medføre 
at de hensyn LNF-A-formålet eller lovens formålsbestemmelse vil bli vesentlig 
tilsidesatt.  
 
Videre anses fordelene ved å innvilge midlertidig dispensasjon som klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Rådmannen vurderer at midlertidig dispensasjon for bruksendring til 
lager/monteringshall bør innvilges under forutsetning at bygget enkelt kan tas i bruk 
til landbruksformål i fremtiden dersom det blir behov for dette. Skulle omsøkt bruk 
medføre vesentlig ulempe for omgivelsen i form av eksempelvis trafikk, støy eller 
støv kan kommunen oppheve dispensasjonen.  
 
Rådmannen tilrår at det innvilges midlertidig dispensasjon på ubestemt tid for 
bruksendring fra landbruksbygg til lager/monteringshall jf. pbl. § 19-3 jf. § 19-2.  
 
Sakens bakgrunn: 
Rådmannen ble gjennom en artikkel i Ås Avis torsdag 16. november 2017 gjort 
oppmerksom på at det var etablert næringsvirksomhet i landbruksbygning på 
gnr./bnr. 12/4, i form av lager og monteringshall.  
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Rådmannen sendte hjemmelshaver brev den 01.12.2017 med informasjon om at slik 
bruk av landbruksbygg krever dispensasjon og bruksendringstillatelse fra kommunen 
(vedlegg 1).  
 
Tiltakshaver besvarte brevet med en redegjørelse for bakgrunnen for driften (vedlegg 
2). Det ble vist til et møte med enhetsleder av byggesak og geodata og 
landbrukssjefen den 02.09.2015, hvor tiltakshaver oppfattet at det var adgang til å 
leie ut halvparten av næringsarealet i driftsbygningen uten at dette faller utenfor 
landbruksbegrepet. Bygget har et bebygget areal (BYA) på ca. 567 m2 og et samlet 
bruksareal på ca. 537 m2. Foretaket Veggelementer AS leier et rom på 172 m2. 
Tiltakshaver mener derfor han har opptrådt i henhold til kommunens føringer.  
 
Rådmannen inviterte tiltakshaver til et møte på Ås rådhus fredag 15. desember 2017. 
Til stede var landbrukssjefen, leder av enhet for byggesak og geodata, og 
saksbehandler. Under møtet opplyste landbrukssjefen om at tilleggsnæring alltid skal 
bygge på eiendommens ressursgrunnlag og at dette også var signalet som ble gitt i 
2015. Ren utleie av deler av driftsbygning til lager, f.eks. båter, campingvogner m.v. 
har tidligere blitt godkjent ellers i kommunen, men dette forutsetter søknad om 
bruksendring. Annen næringsvirksomhet, slik som utleie til anleggs- og 
entreprenørvirksomhet faller utenfor landbruksformålet. Under møtet ble det deretter 
lagt til grunn at saken beror på en misforståelse av hva som ble formidlet under 
møtet i 2015.  
 
Partene ble enige om at tiltakshaver skulle sende inn søknad om dispensasjon fra 
LNF-A-formålet først. Bruksendringssøknad etter pbl. § 20-1 vil bli ettersendt senere 
dersom en eventuell dispensasjon innvilges.  
 
Dispensasjonssøknaden ble mottatt 06.02.2018 (vedlegg 3-6). Rådmannen har gitt 
fritak for nabovarsling da tiltaket ikke anses å berøre tilgrensende naboers interesser, 
jf. pbl. § 21-3.  
 
Fakta og vurderingsgrunnlag: 
Eiendommen gnr./bnr. 12/4 er disponert til landbruks,- natur- og friluftsformål, 
underformål A. Her tillates det kun tiltak som er nødvendige for landbruk og 
gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens eget ressursgrunnlag.  
 
Lager og monteringshall dekkes ikke av dette og er dermed i strid med LNF-A-
formålet. Av denne grunn er det søkt om dispensasjon. Søknaden anses tilstrekkelig 
begrunnet, jf. pbl. § 19-1.  
 
Begrunnelse for dispensasjonssøknaden: 
Søknaden begrunnes med at det ikke lenger er behov for bygningen som 
landbruksbygg da jorden er forpaktet bort. Tiltakshaver har ikke behov for 
bygningsarealet til eget formål og mener derfor det vil være hensiktsmessig å leie ut 
arealene til lokale bedrifter med behov for lagerplass m.v.  
 
Lagerrommene vil i hovedsak bli benyttet til oppbevaring av diverse redskaper, 
arbeidsutstyr, materialer m.v, primært for lokale håndverks,- anleggs- og 
entreprenørfirmaer.  
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Deler av arealene vil også bli benyttet som monteringshall for prefabrikkerte 
bygningskonstruksjoner iht. innsendt plantegning. Virksomheten som skal drive med 
dette har arbeidslokaler også annet sted i nærområdet hvor det er tilgang til 
personalrom, garderober m.v. Arealene i omsøkt bygning vil følgelig fungere som et 
supplement til disse arbeidslokalene da montering av nevnte konstruksjoner krever 
større takhøyde.  
 
Omsøkt bygning ligger inntil Myrerveien og har gode atkomstforhold. Det er snuplass 
og muligheter for parkering vest for bygningen. Omsøkt drift vil etter tiltakshavers syn 
ikke påføre omgivelsene negative trafikale virkninger. Kjøring med traktor og 
redskaper vil bli erstattet med en jevn trafikk av personbil og lastebil.  
 
Brannsikkerhetshensyn blir ivaretatt, da det er over 8 meter til nærmeste bygg og det 
skal monteres varslings- og slokkeutstyr iht. forskrift.  
 
Uttalelser lokale, regionale og statlige myndigheter: 
 
Landbrukskontoret i Follo (vedlegg 7): 
Landbrukskontoret viser til Veileder fra Landbruks- og matdepartementet (H-2401 
Garden som ressurs). Landbrukskontoret peker på at dersom gården i framtiden 
igjen vil komme i egen drift vil en kunne ha behov for driftsbygningen. Derfor frarådes 
varig bruksendring til annen næring. Ut fra beskrivelsen er det ikke aktuelt med 
større ombygging som vil hindre tilbakeføring til landbruksformål i fremtiden. 
Landbrukskontoret mener derfor det kan åpnes for midlertidig bruksendring med 
forbehold om tilbakeføring til landbruksformål dersom det blir behov for dette i 
fremtiden.  
 
Akershus Fylkeskommune – AFK (vedlegg 8): 
Da saken gjelder et allerede eksisterende bygg vurderer AFK det som unødvendig 
med en nærmere utredning av fornminneinteressene i området. 
 
AFK mener tiltaket ikke i vesentlig grad er i konflikt med de interesser og 
ansvarsområder som AFK skal ivareta, AFK har følgelig ingen merknader i saken.  
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus – FMOA (vedlegg 9): 
FMOA vurderer at en dispensasjon i denne saken ikke vesentlig vil tilsidesette de 
nasjonale og regionale hensynene som FMOA er satt til å ivareta. FMOA slutter seg 
til Landbrukskontoret i Follo om at en eventuell dispensasjon ikke bør være varig 
eller innebære ombygging og bruk som vanskeliggjør en tilbakeføring til 
landbruksdrift, dersom et slikt behov skulle oppstå i framtiden.  
 
Statens Vegvesen Region Øst – SVV (vedlegg 10): 
SVV viser til at det er regulert avkjørsel fra Fv.151 (Drøbaksveien) til Myrerveien i 
reguleringsplan for gang og sykkelvei langs riksvei 152 fra Korsegården/Vangensten 
til Frogn grense, vedtatt 09.12.1999. Eiendommen gnr./bnr. 12/4 ligger inntil 
Myrerveien som er en kommunal vei. 
 
SVV har ingen merknader til søknaden men forbeholder seg retten til å uttale seg på 
nytt dersom det blir aktuelt med varig næringsvirksomhet på eiendommen. 
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Rådmannens vurdering av dispensasjonssøknaden: 
Rådmannen vurderer dispensasjonssøknaden helt konkret etter vilkårene i 
dispensasjonsregelen i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 andre ledd som sier 
følgende: 
 
«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres 
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg 
må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.» 
 
Det legges opp til en samlet interessevurdering der hensynene bak den konkrete 
bestemmelsen tillegges stor vekt. Det må således vurderes om de hensyn 
bestemmelsen er ment å ivareta blir skadelidende dersom dispensasjon gis. 
Det er ikke tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt. Det må være en klar 
overvekt av fordeler som taler for dispensasjon før dette kan gis, jf. Ot.prp.nr.32 
(2007-2008). 
 
Kommuneplanen er styrende i dette området og formålet med denne er å skape 
langsiktighet, stabilitet og forutsigbar saksbehandling i kommunen. Kommuneplanen 
er et juridisk bindende dokument, som før den vedtas går gjennom omfattende 
demokratiske prosesser. En dispensasjon fra denne planen vil derfor alltid kunne 
bidra til å undergrave dens styringsverdi. 
 
Hensynet bak LNF-A-formålet er først og fremst å forhindre at verdifulle 
landbruksarealer blir nedbygd, samt forhindre «bit for bit utbygging» i mindre sentrale 
områder av kommunen.  Viktige kvaliteter i landbruks- og naturområder skal bevares 
i størst mulig grad og kulturmiljøer skal ivaretas. 
 
Kommuneplanen ble rullert og vedtatt 03.02.2016, og er således av nyere dato. 
Kommuneplanens arealdel består av rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og 
ny arealbruk som kan iverksettes og hvilke nye tiltak og ny arealbruk som ikke skal 
tillates. I tillegg legger kommuneplanen klare føringer for hvilke viktige hensyn som 
må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel angir altså 
hvordan nasjonale og regionale mål og retningslinjer, samt overordnede planer skal 
ivaretas.  
 
Ås kommune har i kommuneplanens arealdel tatt stilling til hvor man ønsker 
næringsvirksomhet i kommunen. Omsøkt tomt er disponert til LNF-A-formål, noe som 
i seg selv gir en føring om at det ikke er ønskelig med næringsvirksomhet i dette 
området. 
 
Omsøkt bygning benyttes imidlertid ikke lenger til landbruk. Rådmannen har derfor 
forståelse for at tiltakshaver ønsker å benytte bygget til andre formål, slik at det ikke 
blir stående til forfall. Rådmannen presiserer likevel at en slik endret bruk kun bør 
aksepteres i saker hvor driften ikke vil medføre vesentlig ulempe for omgivelsene.  
 
I tillegg bør det slik Follo Landbrukskontor påpeker ikke foretas ombyggingstiltak som 
medfører at bygget ikke kan tilbakeføres til landbruksformål dersom det blir behov for 
dette i fremtiden.  
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Rådmannen er av den oppfatning at dersom det kun innvilges midlertidig 
dispensasjon på ubestemt tid, med forbehold om at bygget skal kunne tilbakeføres til 
landbruksformål i fremtiden, så vil tiltaket ikke vesentlig tilsidesette de hensyn LNF-
formålet er satt til å ivareta.  
 
Omsøkt drift vil kunne medføre økt trafikk av tungtransport på Myrerveien. 
Rådmannen mener derfor kommunen bør forbeholde seg retten til å oppheve 
dispensasjonen dersom driften viser seg å medføre trafikale ulemper for omgivelsene 
eller andre utfordringer som støy eller støv.  
 
Rådmannen mener likevel fordelen ved at bygget blir tatt i bruk og benyttes til annet 
formål må kunne vektlegges i denne saken så lenge bygget på nytt kan tas i bruk til 
landbruksformål i fremtiden dersom det blir behov for dette.  
 
Rådmannen finner også grunn til å legge vesentlig vekt på at både Follo 
Landbrukskontor, AFK og FMOA stiller seg positive til å innvilge midlertidig 
dispensasjon i denne saken.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen har foretatt en helhetsvurdering der tiltakshavers begrunnelse er veiet 
opp mot de hensyn kommuneplanens arealdel og LNF-A-formålet er ment å ivareta.  
 
Rådmannen vurderer at en midlertidig dispensasjon i denne saken ikke vil medføre 
at de hensyn LNF-A-formålet eller lovens formålsbestemmelse vil bli vesentlig 
tilsidesatt.  
 
Videre anses fordelene ved å innvilge midlertidig dispensasjon som klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Dette forutsetter likevel at bygget enkelt kan tas i bruk til landbruksformål i fremtiden 
dersom det blir behov for dette. Skulle omsøkt bruk medføre vesentlig ulempe for 
omgivelsen i form av eksempelvis trafikk, støy eller støv kan kommunen oppheve 
dispensasjonen.  
 
Basert på disse forutsetningene vurderer rådmannen at vilkårene for å kunne innvilge 
midlertidig dispensasjon jf. pbl. § 19-3 jf. § 19-2 er oppfylt.  
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen dersom søknaden innvilges: 
Ingen 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan - og 
bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom frem til 
den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være 
undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se 
sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19. 
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Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 

 
Alternativ innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår Formannskapet søknad 
om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og LNF-A-formålet.  
 
Begrunnelse for vedtaket: 
Formannskapet finner at dispensasjon i denne saken vil medføre at hensynene bak 
LNF-A-formålet blir vesentlig tilsidesatt ved at dispensasjon innvilges, fordi: ______ 
(fyll inn). 
 
Formannskapet mener at følgende ulemper ved å innvilge dispensasjon vurderes for 
å veie tyngre enn fordelene etter en samlet vurdering: _____(fyll inn) 
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen dersom søknaden avslås: 
Ingen 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan - og 
bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom frem til 
den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være 
undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se 
sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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F-36/18 
Søndre Follo Renseanlegg IKS - Oppfyllelse av rensekrav 
 
Saksbehandler:  Nils Erik Pedersen Saksnr.:  14/01371-78 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 33/18 26.04.2018 
2 Formannskapet 36/18 02.05.2018 
3 Kommunestyret   
 
 

Saksdokument ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet. 
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F-37/18 
Fleridrettshall ved Ås videregående skole og Åsgård skole 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  18/00960-7 
Saksgang  Møtedato 

Plan- og byggekomiteen 7/18 25.04.2018 
Formannskapet 37/18 02.05.2018 
Kommunestyret   
 
 

Innstilling fra plan- og byggekomiteen publiseres på nettbrett og på Ås 
kommunes hjemmeside her. Den foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune inngår samarbeid med Akershus fylkeskommune om etablering av 

en ny fleridrettshall ved Ås videregående skole. 
2. Samarbeidsprosjektet forutsetter at det etableres en fleridrettshall med spilleflate 

25x45m, uten tribuner og med lavkarbonbetong. 
3. Det etableres en fleridrettshall ved Åsgård skole med spilleflate 25x45m. Hallen 

skal kunne benyttes til kulturarrangement og det må etableres tribuner. 
Tribunekapasitet kan imidlertid løses med mobile uttrekkstribuner. Disse vil ikke 
vil være tilgjengelig ved full utnyttelse av spilleflaten. 

4. Investeringsbudsjettet tilføres kr. 33 mill. i budsjettregulering 1. tertial. 
 
Ås, 13.04.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Plan- og byggekomiteen 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Skisse utomhus- ny flerbrukshall Ås vg skole 
Skisse av flerbrukshall uten tribune - Plan 1 
Skisse av flerbrukshall med tribune - Plan 1 
Skisse av flerbrukshall med tribune - Plan 2 
 
Tidligere politisk behandling: 
Sak 16/18 Formannskapets vedtak 31.01.2018 
Sak 10/18 Kommunestyrets vedtak 14.02.2018 
  

http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-plan-og-byggekomiteen-25-04-2018.350480.MD1I545427ob50a.pts.html
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune mottok den 17.11.17 en henvendelse fra Akershus fylkeskommune 
(AFK) vedrørende mulig samarbeid rundt bygging av en ny fleridrettshall2 ved Ås 
videregående skole. Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandling av 
handlingsprogrammet 2018-21 at samarbeidet skulle utredes. Den 14.02.2018 
behandlet kommunestyret saken med følgende vedtak (K-Sak 10/18): 
 

1. Ås kommune inngår et samarbeid med Akershus fylkeskommune om 
etablering av ny flerbrukshall i tilknytning til Åshallen ved Ås videregående 
skole.  

2. Den nye hallen må også ha en merverdi for idretten i Ås, og det forventes at 
Ås idrettsråd blir hørt før det tas beslutning om hallens utforming og størrelse. 

3. Hallen etableres med tribuneplasser slik at den kan brukes til 
idrettsarrangementer.  

4. Ås kommune dekker ca. 60 % av kapitalandelen og 60 % av FDV kostnadene 
i tråd med forslag fra Akershus fylkeskommune, samt 100 % av merkostnaden 
knyttet til tribuner og eventuelle andre ønsker som tilkommer for å møte 
idrettens behov.  

5. Investeringsbeløpet innarbeides i investeringsbudsjettet i forbindelse med 
budsjettreguleringen tilknyttet 1. tertial 2018. 

 
Rådmannen har i ettertid mottatt nye beregninger og løsninger fra AFK på den 
planlagte hallen. Det er samtidig foretatt en økonomisk vurdering av mulige 
konsekvenser for Åsgård skole. Det hele er fremlagt for idrettsrådet til uttalelse. 
 
Fleridrettshall ved Ås videregående skole 
AFK har utredet følgende to løsninger for en fleridrettshall ved Ås videregående 
skole: 

 Fleridrettshall som ivaretar Ås videregående skoles behov. Hallen bygges i en 
etasje uten tribune. Arealet på hallen er 2 457 m² BTA. 

 Fleridrettshall med en tribunekapasitet på ca. 370. Hallen bygges i to etasjer 
med tribunen i 2. etasje. Arealet på hallen er 3 010 m² BTA. 
 

AFK har videre utredet disse løsningene med to ulike miljøambisjoner: 
o Hall etter Tek17 med lavkarbonbetong. 
o Hall etter Tek17, tilnærmet nullenergibygg og med solceller. 

 
Foreløpige planskisser følger vedlagt. 
 
Disse fire alternativene er holdt opp i mot tre ulike kombinasjoner for hallkapasitet på 
nye Åsgård skole: 

 2 stk. gymsaler som dekker skolens primærbehov. 

 2 stk. små fleridrettshaller som åpner for tildeling av spillemidler. 

 Full fleridrettshall i tråd med opprinnelig vedtak for Åsgård. 
 
 

                                            
2 Fleridrettshall benyttes i forbindelse med spillemiddelbehandling og erstatter begrepet flerbrukshall.   
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Nes Arena. 
Idretten har gjennom sine innspill fremhevet at de ønsker en hall tilsvarende Nes 
Arena. Dette er en fleridrettshall spesielt tilrettelagt for friidrett. Byggherre var Hvam 
IL / Nes Arena AS og hadde en oppgitt prosjektkostnad på ca. 67 millioner. Det er 
ikke kjent hva som inngår i dette beløpet. Etableringen var ikke underlagt regelverket 
for offentlig anskaffelse og det er lagt ned en betydelig dugnadsinnsats. AFK har 
kommet med følgende foreløpige tilbakemelding på Ås kommunes henvendelse om 
etablering av en tilsvarende hall: 
 
Hallen (Nes Arena) har et grunnareal på ca. 5300 m2 for hall og ca. 400 m2 for 
servicebygg. Bredden på bygget er ca. 53 meter og lengden er 110 meter (inkludert 
servicebygg). Med et slikt areal, så vil det ikke være plass på kortenden av AFK sin 
eiendom, selv om Telenors eiendom inkluderes.  Hallen vil måtte bli plassert på 
arealet til gressbanen. Hele arealet blir beslaglagt. Dette er ikke ønskelig, og 
reduserer AFK sine utviklingsmuligheter på eiendommen på sikt. Avdeling 
videregående opplæring har behov for en idrettshall som kan deles i tre enheter med 
lydtett foldevegg. En friidrettshall vil ikke dekke disse behovene.  
 
Det presiseres fra AFK at uttalelsen er gitt med kort tidsfrist og at den ikke er drøftet 
med administrativ eller politisk ledelse. 
  
Åsgård skole 
2 stk. gymsaler 
Ved å bygge kun to gymsaler ved Åsgård skole som dekker skolens behov, kan 
arealet på hallflaten reduseres med ca. 500 m² ift. en full fleridrettshall. Det er da 
forutsatt bygging av to gymsaler på 12,5 x 25 meter. Det blir noen mindre endringer i 
øvrige rom, men garderobene blir uendret. 
 

De sparte kostnadene ved å bygge to gymsaler framfor en full fleridrettshall er 
beregnet til ca. 15,5 mill. kr. Dette er inkludert bortfall av støtte fra spillemidler. 
 

2. stk. små fleridrettshaller 
Dersom det bygges to små fleridrettshaller ved Åsgård skole, kan arealet på 
hallflaten reduseres med ca. 130 m² ift. en full fleridrettshall. Det er da forutsatt 
bygging av to hallflater på 16 x 24 meter. For å støtte fra spillemidler må det bygges 
2x2 garderobesett og min. 80 m² lager. Støttebeløpet utgjør 8,0 mill. kr. 
 

De sparte kostnadene ved å bygge to små fleridrettshaller framfor en full 
fleridrettshall er beregnet til ca. 4,3 mill. kr. Dette er inkludert støtte fra spillemidler. 
 

Full fleridrettshall 
Det bygges en full fleridrettshall med hallflate på 25x45 meter ved Åsgård skole. For 
å støtte fra spillemidler må det bygges 2 garderobesett og min. 100 m² lager. 
Støttebeløpet utgjør 10,0 mill. kr. 
 
 
Uttalelse fra Ås idrettsråd 
Rådmannen har mottatt følgende uttalelse fra Ås idrettsråd: 
 
Ås Idrettsråd mener at hallene skal betegnes som fleridrettshaller, ikke 
fleribrukshaller. Dette skyldes at primærbruken av hallene er idrett. Samt at det er 
begrepet fleridrettshall som benyttes i spillemiddelsøknaden. Videre mener Ås 



Ås kommune 

Formannskapet 02.05.2018  Side 94 av 112 

 

Idrettsråd og idretten i Ås at det er svært viktig at Politikerne opprettholder sitt 
prinsippvedtak om bygging av fleridrettshaller i forbindelse med rehabilitering av 
skolene i kommunen. Idretten i Ås ønsker således ingen av alternativene med 
gymsal. 
 
Idretten i Ås og Ås Idrettsråd ønsker seg så mye hallflate som mulig da det er stor 
mangel på hallflater. Med dagens aktivitet og innbyggertall er hallidrettene i Åa sitt 
tribunebehov dekket av Åshallen og Nordbyhallen. Derfor vil Ås Idrettsråd prioritere 
hallflate foran tribunekapasitet. 
 
Vi mener det er viktig at kommunen opprettholder sitt prinsippvedtak og bygger en 
fleridrettshall ved Åsgård skole.  
 
Ås kommune og Idretten i Ås har behov for, og vil nyte godt av, et samarbeid med 
Akershus Fylkeskommune, vedrørende ytterligere hallkapasitet i tilknytning til 
Åshallen. Vi vet at Akershus Fylkeskommune er nødt til å bygge ny hall, eventuelt 
leie hallkapasitet i forbindelse med utvidelsen av Ås videregående skole.  
 
Slik vi ser det kan det gjøres på tre måter:  

1) Samarbeidsprosjekt som skissert  
2) Fylkeskommunen bygger hall på sin tomt og Kommunen kan leie hallen på 

kveldstid  
3) Ås Kommunen bygger en hall og Akershus fylkeskommune blir leietaker. 

 
I alternativ 1 og 3 kan Ås kommune legge klare premisser på hvordan hallen skal 
utformes.  
 
Hallidrettene i Ås, har som tidligere sagt, ikke prekært behov for mer tribunekapasitet 
med dagens aktivitet. Det kan imidlertid komme senere. Dette kan løses i forbindelse 
med oppussingen av Ås Ungdomsskole. For idretten i Ås er det derfor viktigere at det 
bygges to fulle hallflater enn en flate med tribune.  
 
Vi mener det bør vurderes om en idrettshall á la den på Nes kan bygges av 
kommunen og eventuelt leies ut til Fylkeskommunen. Ut fra informasjon som Ås 
Idrettsråd er kjent med, er Fylkeskommunen er en stor leietager i Neshallen. En slik 
utbygging må ikke gå på bekostning av fleridrettshallen ved Åsgård eller fremtidige 
idrettsinvesteringer som flere kunstgressflater. 
 
Når det gjelder om hallene skal bygges med eller uten solceller har ikke idrettsrådet 
noe prinsipielt syn på det, med mindre en noe høyere investering nå, vil gi lavere 
driftskostnader over tid og dermed større rom for overføringer til idretten i fremtiden.  
 
En investering i oppussingen av Storebrand vil være fint for idretten i kommunen, 
men det er et ønske om at Ås stadion skal være hovedanlegget for friidrett og fotball 
også fremover. Det er derfor viktig at en slik investering ikke går utover 
fleridrettshallene og utbyggingen av nye kunstgressanlegg (som det er ett skrikende 
behov for).  
 
Vår anbefaling er derfor;  
Fleridrettshall ved Åsgård samt hall á la Nes Arena ved Ås videregående skole. 
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Dersom dette ikke lar seg gjøre vil vårt sekundære ønske være;  
Fleridrettshall ved Åsgård samt fleridrettshall ved Ås videregående skole. I en av 
fleridrettshallene bør det da vurderes om det kan legges inn en lengdegrop og 
kastnett slik at hallen kan bruks til spesifikk friidrettstrening. 
 
Framdrift: 
Ås videregående skole 
Prosjektet er planlagt framlagt for politisk behandling i AFK i september 2018. 
Fleridrettshallen er planlagt ferdigstilt til skolestart 2021. 
 
Åsgård skole 
Det er igangsatt arbeid med å utarbeide et forprosjekt for Åsgård skole. For å rekke 
vedtatt ferdigstillelsesdato av nye skole til skolestart 2021, må konsept besluttes i juni 
2018. Framdriften er lik for de ulike alternativene for Åsgård skole. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
 
Oppsummert har de ulike utredede alternativene følgende kostnadskonsekvens: 
 
Alternativ Kostnad for Ås 

kommune [mill. kr.] 
Kommentar 

Fleridrettshall Ås VGS 25x45 m 
spilleflate, uten tribuner 

32,3 Mangler full finansiering 

Fleridrettshall Ås VGS 25x45 m 
spilleflate, med tribuner 

40,4 Mangler full finansiering 

Fleridrettshall Ås VGS 25x45 m 
spilleflate, uten tribuner, nullenergi + 
solceller 

34,8 Mangler full finansiering 

Fleridrettshall Ås VGS 25x45 m 
spilleflate, med tribuner, nullenergi + 
solceller 

42,7 Mangler full finansiering 

Hall tilsvarende Nes Arena ved Ås VGS 67 *) + ev tomtekjøp Friidrettshall som beslaglegger et areal 
på ca. 5700 kvm mot 2500-3000 kvm 
for en fleridrettshall. Dekker ikke AFK 
sitt behov Mangler finansiering. Må 
sannsynligvis fullfinansieres av 
kommunen.  

Åsgard skole - 2 gymsaler - 2 x 
12,5x25 m 

-15,5 Opprinnelig var Åsgård planlagt med 
full fleridrettshall 25x45m. Tallet viser 
estimert besparelse. 

Åsgard skole - 2 små fleridrettshaller - 
2 x 16x24 m 

-4,3 Opprinnelig var Åsgård planlagt med 
full fleridrettshall 25x45m. Tallet viser 
estimert besparelse. 

Åsgard skole - full fleridrettshall - 
25x45m 

0 I henhold til opprinnelig plan 

 
*)Kostnadene ved å bygge i kommunal regi, dvs. offentlig anskaffelse uten bruk av dugnadsinnsats, vil 
være betydelig høyere enn 67 mill. kr.  



Ås kommune 

Formannskapet 02.05.2018  Side 96 av 112 

 

 
Det er ikke mulig å fullt ut finansiere et samarbeidsprosjekt med AFK om en 
fleridrettshall ved Ås VGS gjennom besparelser på Åsgård. Prosjektet må minimum 
tilføres 16,8 mill. kr. hvis det velges en løsning med fleridrettshall uten tribuner, med 
lavest miljøambisjon, og 2 gymsaler på Åsgård. 
 
Velges full hall med tribuner og høyeste miljøambisjon på Ås VGS i kombinasjon med 
en full fleridrettshall på Åsgård slik idretten anbefaler vil det være behov for en 
tilleggsbevilgning på 42,7 mill. kr. 
 
Store-/Lillebrand 
Oppgradering av Store-/Lillebrand er bevilget 6 mill. kr i kommunens 
investeringsbudsjett. Rådmannen har opplevd en viss usikkerhet i forhold til idrettens 
prioritering av dette prosjektet og ba om en uttalelse fra idrettsrådet. Idrettens 
tilbakemelding er gjengitt ovenfor.  
 
SiÅs/NMBU har samtidig fremmet at de heller ønsker å fullfinansiere prosjektet selv 
og deretter inngå en leieavtale med Ås kommune. Leiebeløpet er foreløpig ikke 
identifisert, men det skal legges til grunn en leie som tilsvarer renter og avdrag på 
kapitalandelen i tillegg til en andel av drifts og vedlikeholdskostnadene. Dette 
medfører at investeringsbeløpet ikke kommer til anvendelse. De driftsmessige 
konsekvensene i årene fremover blir imidlertid uforandret ved at renter/avdrag og 
driftskostnader tilkommer som budsjettert. Benyttes investeringsmidlene til andre 
prosjekter blir belastningen på driftsbudsjettet dobbelt av det som nå er budsjettert. 
Rådmannen ser det derfor ikke som hensiktsmessig å inkludere dette beløpet i 
nåværende vurdering og vil heller komme tilbake til dette prosjektet i en senere 
forbindelse. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ås videregående skole 

 TEK17 og bruk av lavkarbonbetong 
 Plusshus med solceller på taket 

 
Prisforskjellen på alternativene er anslått til ca. 4,0 mill. kr (ekskl. mva). Det er ikke 
foretatt noen beregning av om de økte miljøambisjonene på fleridrettshallen er 
økonomisk lønnsom. Beregninger fortatt for Moer sykehjem, utvidelse trinn 1, 
konkluderer imidlertid med at bruk av solceller ikke er økonomisk lønnsomt. 
 
Åsgård skole 
Miljøambisjoner for Åsgård skole framlegges i egen sak. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen har i sine opprinnelige planer foreslått to nye fleridrettshaller i Ås 
sentrum, ved Rustad og Åsgård skole. Ås kommune står foran mange og store 
investeringsprosjekter som vil medføre en betydelig utfordring på driftsbudsjettene 
fremover. Dette skulle tale for at Ås kommune takket nei til samarbeidet med AFK. 
 
Rådmannen ser samtidig idrettens behov for aktive spilleflater og at aktive barn og 
unge bidrar positivt både i forhold til folkehelse og i et samfunnsøkonomisk 
perspektiv.  
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Løsningen med gymsaler på Åsgård tilnærmet ekskluderer denne som idrettsarena. 
Besparelsen utgjør ca. 15 mill. kr. sammenlignet med en full fleridrettshall. Det vil 
neppe være mulig i overskuelig fremtid å klare å realisere en full spilleflate for denne 
differansesummen. 
 
Løsningen med en hall i TEK17 kvalitet med bruk av lavkarbonbetong utgjør et 
miljømessig godt alternativ og rådmannen er usikker på om det økonomisk og 
miljømessig er regningssvarende å øke miljøambisjonen utover dette. 
 
Rådmannen tar til etterretning at for idretten er spilleflater viktigere enn 
tribunekapasitet. 
 
Ut i fra en samlet vurdering anbefaler derfor rådmannen en full fleridrettshall ved 
Åsgård og Ås VGS. Hallen ved Ås VGS etableres uten tribuner og med bruk av 
lavkarbonbetong. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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F-38/18 
Utflytting av kommunale virksomheter lokalisert i Rådhusplassen 
29. Endret løsning 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  17/02589-12 
Saksgang  Møtedato 

1 Arbeidsmiljøutvalget 2018   
2 Plan- og byggekomiteen 6/18 25.04.2018   
3 Formannskapet 38/18 02.05.2018 
4 Kommunestyret   
 
 

Innstilling fra plan- og byggekomiteen publiseres på nettbrett og på Ås 
kommunes hjemmeside her. Den foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Det etableres et nytt modulbygg på hangartomta i Brekkeveien 10. Bygget 

plasseres fortrinnsvis så langt sør på tomta som mulig. Søknad om dispensasjon 
fra reguleringsformålet behandles på ordinær måte. 

2. Dagsenteret flyttes fra Moerveien 10 til administrasjonsbygget på Bjørnebekk. 
3. Rådmannen får fullmakt til å plassere berørte enheter i modulen og Tannklinikken 

ut i fra en best mulig utnyttelse av bygningsmassen og den enkelte enhets 
tjenesteproduksjon. Følgende enheter blir berørt i første omgang: Ås 
helsestasjon, Helsestasjon for ungdom, Familieteamet, PPS, Stab Oppvekst og 
kultur, Økonomi og Organisasjon & personal.  

4. Eksisterende hangarbygg rives og virksomheten som i dag er i hangaren flyttes til 
nytt lagerbygg på Bjørnebekk. 

5. Modulbygget kan kjøpes dersom det viser seg å være det økonomisk sett  mest 
fordelaktige alternativet.  

6. Eventuelt behov for tilleggsfinansiering etter anbudskonkurranse fremmes i 
forbindelse med 1. tertial reguleringen. 

 
Ås, 16.04.2018 
 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Plan- og byggekomiteen 
Formannskapet 
Kommunestyret  
 
Vedlegg: 
Planløsning - 2 etasjer 
 

http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-plan-og-byggekomiteen-25-04-2018.350480.MD1I545427ob50a.pts.html


Ås kommune 

Formannskapet 02.05.2018  Side 99 av 112 

 

Tidligere politisk behandling: 
Sak 9/17, Arbeidsmiljøutvalget, 26.09.2017 
Sak 63/17, HTM, 28.09.2017 
Sak 13/17, Administrasjonsutvalget, 11.10.2017 
Sak F-61/17, 11.10.2017 
Sak K-53/17, 25.10.2017 
Sak PBK-1/18, 24.01.2018. Romprogram 

 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok den 25.10.2017, Sak K-53/17, at kommunale virksomheter 
lokalisert i Rådhusplassen 29 flyttes til et nytt midlertidig modulbygg på 
«hangartomten» i Brekkeveien 10. Det ble videre vedtatt at eksisterende hangarbygg 
rives og virksomheten som i dag er i hangaren flyttes til nytt lagerbygg i Myrveien 16. 
 
 
Fakta i saken: 
Rådmannen har med bakgrunn i kommunestyrets vedtak gjennomført en 
tilbudskonkurranse for anskaffelse av et nytt modulbygg i fire etasjer på hangartomta 
i Brekkeveien 10. Innen tilbudsfristens utløp ble det mottatt kun ett tilbud. 
Tilbudssummen lå betydelig høyere enn de avsatte økonomiske rammene for 
prosjektet. Med bakgrunn i manglende konkurranse og for høye kostnader, ble 
konkurransen avlyst med hjemmel i anskaffelsesforskriften § 25-4 (1). 
 
Følgende enheter var forutsatt lokalisert i nytt modulbygg: 

 Ås helsestasjon, Helsestasjon for ungdom og Familieteamet 
 Psykologisk pedagogisk senter (PPS) 
 Friskliv og folkehelse 
 Frivillighetssentralen 
 Økonomi  
 Organisasjon & personal 

 
I den videre utredningen og i tråd med planene for omstillingsprosjektet ble det 
besluttet at barnevernet flyttes til modulbygget, og at økonomi og organisasjon & 
personal lokaliseres i barnevernets lokaler i Moerveien 10. I tillegg ble det besluttet å 
flytte stab for oppvekst og kultur til modulbygget. Disse endringene lå til grunn i PBKs 
behandling av romprogrammet (PBK-Sak 1/18). 
 
I den videre planleggingen er det blitt avklart at et erstatningslager for «hangaren» 
bør etableres på Bjørnebekk og ikke i Myrveien 16. Myrveien 16 inngår i 
områdereguleringen av sentrum og fremtidig disponering er uviss. Bjørnebekk har 
allerede lager og lokaler for kommunal virksomhet og antas å være en mer langsiktig 
plassering av et nytt lager. 
 
Rådmannen har utredet ulike alternativer for å redusere kostandene knyttet til et nytt 
modulbygg. 
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Vurdering: 
Tiltak for å redusere kostnadene i prosjektet 
Følgende forhold er gjennomgått med henblikk på å redusere kostnadene for et nytt 
modulbygg: 

 Leie eller kjøp: Enkelte modulleverandører tilbyr ikke utleie, noe som 
begrenser antall potensielle leverandører. I ny konkurranse vil det derfor bli 
lagt inn en opsjon på kjøp av modulbygget. 

 Antall etasjer: Modulbygget etableres med to etasjer, og ikke fire som i avholdt 
konkurranse. Det antas at fire etasjer har begrenset antall potensielle 
leverandører. 

 Areal: Romprogrammet er gjennomgått på nytt mhp å kunne redusere arealet. 
 Bruk av ledig kapasitet i kommunale bygg: Eksisterende bygg på Bjørnebekk 

og Tannklinikken er vurdert for enkelte enheter. 
 
Eksisterende bygg på Bjørnebekk 
Dagsenteret anbefales flyttet til eksisterende bygg på Bjørnebekk. Dette frigjør plass 
slik at økonomi og organisasjon & personal kan flytte til dagsenterets lokaler i 
Moerveien 10, og at barnevernet kan forbli i sine lokaler. Dette innebærer at 1/4 av 
arealet i modulbygget utgår. Dagsenteret ser positivt på de muligheten som 
Bjørnebekk kan tilføre deres driftsform. 
 
Tannklinikken 
Følgende enheter er vurdert flyttet til Tannklinikken: 

 Helsestasjon for ungdom 
 Familieteamet 
 Friskliv og folkehelse/frivillighetssentralen 

 
Alle enhetene kan hver for seg få plass i Tannklinikken med nødvendige tilpasninger. 
Det er ønskelig at helsestasjon for ungdom og familiteamet samlokaliseres med Ås 
helsestasjon, da dette gir en enklere daglig drift for virksomheten og samlet sett gir 
mindre areal. Det vurderes derfor som mest aktuelt å flytte friskliv og 
folkehelse/frivillighetssentralen til Tannklinikken. 
 
Plassering av modulbygget på tomten 
Modulbygget er planlagt plassert så langt sør på tomten som mulig, slik at bygget i så 
liten grad som mulig blir til hinder for en ev. framtidig utnyttelse av tomta. Det er 
mottatt dispensasjon fra BaneNor til å plassere bygget inntil 20 meter fra 
jernbanesporet. Arealet på modulbygget er imidlertid såpass stort at ikke hele bygget 
får plass 90° på dagens hangarbygg med avstandskravet til jernbanen. Bygget må 
derfor utformes i en L-form. En slik plassering vil kreve dispensasjon ift. arealformålet 
i gjeldende reguleringsplan, da bygget delvis vil bli plassert på areal som er regulert 
til parkeringsformål. 
 
Alternativ kan bygget plasseres der dagens hangar står i dag. Bygget kan da få en 
rektangulær grunnflate, og slipper dispensasjon ift. arealformålet i reguleringsplanen. 
 
Se vedlagte skisser. 
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Anbefalt lokalisering 
Følgende lokalisering anbefales ut i fra dagens situasjon: 

 Barnevernet forblir i Moerveien 10 
 Dagsenteret flyttes fra Moerveien 10 til administrasjonsbygget på Bjørnebekk 
 Økonomi og organisasjon & personal flytter inn i dagsenterets lokaler i 

Moerveien 10 
 Friskliv og folkehelse/Frivillighetssentralen flyttes til Tannklinikken 
 Ås helsestasjon, Helsestasjon for ungdom, Familieteamet, PPS, samt Stab 

Oppvekst og kultur flyttes til nytt modulbygg i Brekkeveien 10 
 
Avhengig av hvilken leverandør som tildeles kontrakten og hva de kan tilby av 
standard løsninger, vil det kunne være behov for endringer i endelig plassering av de 
ulike virksomhetene. Det anbefales derfor at rådmannen får fullmakt til å avgjøre 
endelig plassering. 
 
Framdrift: 
Etter som konkurransen for nytt modulbygg må omarbeides og sendes ut på ny 
tilbudskonkurranse, vil modulbygget først kunne stå klart for innflytting ved årsskiftet 
2018/19. Ny konkurranse planlegges sendt ut i uke 16.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Bjørnebekk 
Nødvendige tilpasninger for Dagsenteret på Bjørnebekk er kostnadsberegnet til  
ca. 1,3 mill. kr.  
 
Dagsenteret 
Nødvendige tilpasninger for økonomi og personell i Dagsenterets lokaler i Moerveien 
10 er kostnadsberegnet til ca. 0,5 mill. kr. 
 
Tannklinikken 
Nødvendige tilpasninger for Friskliv- og folkehelse/Frivillighetssentralen i 
Tannklinikken er kostnadsberegnet til ca. 0,5 mill. kr.  
 
Modulbygg 
Leie: Basert på mottatt tilbudspris er leiepris for et redusert areal på modulbygget 
estimert til ca. 8 mill. kr/år. I tillegg tilkommer grunnarbeider på ca. 1,5 mill. kr og 
nedrigging på ca. 5 mill. kr. Samlet kostnad for en leietid på 4 år er estimert til  
ca. 38,5 mill. kr. 
 
Kjøp: Et kjøp av modulbygget har en estimert kostnad på 26,5 mill. kr. 
Grunnarbeidene er tilsvarende som ved et leiealternativ (ca. 1,5 mill. kr), men 
nedriggingskostnadene vurderes som lavere. Hvis modulene ikke kan selges, kan de 
enten gjenbrukes av kommunen eller i ytterste konsekvens rives. En ev. rivekostnad 
er vurdert som lavere enn nedriggingskostnadene i leiealternativet. Samlet kostnad 
for en brukstid på 4 år er estimert til ca. 31,0 mill. kr. 
 
Samlet for alle tiltakene er kostnaden beregnet til 33,3 mill. kr med kjøp av modulen 
og 40,8 mill. kr. ved leie.  
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Det er i HP 2018-21 bevilget 22 mill. kr. til prosjektet (A3). I tillegg er det forutsatt at 
leie av modulene finansieres med leiebeløpet som frigjøres ved avslutning av 
leieforholdet i Rådhusplassen 29 (ca. 3 mill. kr. + felleskostnader på 0,7 mill. kr. 
årlig). 
 
Alternativer: 
Det står noen ledige lokaler i Ås sentrum. Disse kunne, etter en tilpasning, 
sannsynligvis fungert for enkelte av virksomhetene. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig 
med ledige arealer til å dekke hele behovet. Det vil dermed uansett være behov for 
en modulløsning.  
 
Et alternativ kan være å opprettholde løsningen med tjenestesammensetningen slik 
den ble vedtatt i PBK-Sak 1/18. Tilbudte løsning utgjør i underkant av 70 mill. kr. 
totalt over 4 år. Dette er et kostnadsnivå som det er vanskelig å forsvare sett opp i 
mot et permanent bygg i sentrum. 
 
Rådmannen har vurdert en rekke ulike alternativer, men finner ikke, med dagens 
situasjon og kritiske tidslinje, at det foreligger andre tilfredsstillende løsninger. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Arbeidsmiljøet i Rådhusplassen 29 er utfordrende og det oppleves som kritisk for de 
ansatte og for tjenesteproduksjonen at det kommer på plass en alternativ løsning så 
raskt som mulig. En midlertidig modul er ikke en ideell løsning, og med innkommet 
prisnivå blir det et økonomisk krevende tiltak. Ved bruk av en redusert modul mistes 
noe av den muligheten som det var lagt opp til med samlokalisering av tjenester i 
tråd med omstillingsprosjektet.  
 
Ås kommune som arbeidsgiver er imidlertid forpliktet til å gi tilfredsstillende 
arbeidsforhold og arbeidsmiljø til sine ansatte og rådmannen ser ikke at dette, på 
nåværende tidspunkt, kan løses på noen annen måte enn med en midlertidig modul. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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F-39/18 
Uttreden av kommunale verv - Sofie Alm Nordsveen (Ap) 
- Nyvalg 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  18/01185-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 39/18 02.05.2018 
2 Kommunestyret   
 
 
 

Ordførerers innstilling: 
Sofie Alm Nordsveen (Ap) har trådt ut av sine kommunale verv på grunn av 
folkeregistrert flytting fra kommunen. 
 
1. Som nytt varamedlem i formannskapet på plass nr. 7 velges: 

 
2. Som nytt medlem av hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) på plass nr. 2 på 

felles liste Ap, MDG, SV, V og Rødt, velges: 
 
3. Som nytt varamedlem av HOK på plass nr.6 (vakant etter K-sak 88/16): 
 
4. Eventuelt hvis et av varamedlemmene i HOK velges som medlem;  

Som nytt varamedlem på plass nr. .. velges:  
 
 

Konsekvenser for kommunestyret: 
Det foretas nytt valgoppgjør for Arbeiderpartiet (Ap) i kommunestyret slik: 
Bonsak Hammeraas blir nytt fast medlem på plass nr. 10. 
Rolf Berntsen blir nytt varamedlem på plass nr. 13 etter opprykk. 
 
 
Ås, 16.04.2018 
 
Ola Nordal 
ordfører 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg: 
1. Aktuelle utvalg per 13.04.2018 - Sofie Alm Nordsveen (Ap) 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken:  
Ingen 
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Saksbehandler sender vedtaket til: 
Sofie Alm Nordsveen 
Bonsak Hammeraas 
Rolf Berntsen 
Valgte personer  
Referatsak HOK 
Politisk sekretariat for oppdatering av SRU, 360 og Styrevervregisteret 
 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Sofie Alm Nordsveen (Ap) flyttet fra Ås kommune 01.01.2018 og har dermed trådt ut 
av sine verv. Nyvalg foretas. Permisjonssaken F-sak 11/18, 31.01.2018 bortfaller. 
 
Fakta i saken: 
Sofie Alm Nordsveen (Ap) har trådt ut av sine kommunale verv pga. folkeregistrert 
flytting fra kommunen 01.01.2018. Vervene er: 

 Kommunestyret - medlem 

 Formannskapet - vara 

 Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) - medlem 
 
 

Kommuneloven (utdrag) 
§ 15.Uttreden. Suspensjon. 
1. Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av 
dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen for to år eller 
mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. 
 
§ 16.Opprykk og nyvalg. 
2. Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut eller får varig forfall, trer 
varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er 
valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. 
 
3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, trer endelig 
ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra 
den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne 
fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent 
av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det 
underrepresenterte kjønn. 
 
5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 
eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret blitt utilstrekkelig, kan 
kommunestyret selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. 
Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall 
varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli 
representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller 
gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra 
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det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre 
organer enn formannskapet til formannskapet. 
 
6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den 
som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter 
kommunestyret, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. 
Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum. 
 

Valgloven (utdrag) 
 
§ 14-2. Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg til kommunestyret 
(1) Ordføreren skal sørge for at valgstyret foretar nytt valgoppgjør dersom en 
representantplass i kommunestyret blir stående ubesatt.  
 
(2) Det skal også foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentantplass er blitt ledig, 
dersom ordføreren finner dette nødvendig. 
 
 
Vurdering og konklusjon: 
Delegasjonsadgang, jf. K-sak 17/13, 03.04.2013, kan ikke benyttes i denne saken 
fordi valg av medlemmer til kommunalt utvalg må vedtas av kommunestyret selv. 
Myndighet til å foreta nye valgoppgjør er imidlertid delegert til valgstyrets leder 
(ordfører), jf. Ås kommunes reglementer pkt. 8.4. Ordfører finner det nødvendig å 
foreta nytt valgoppgjør på Arbeiderpartiets varaliste til kommunestyret. 
 
Nyvalg bes foretatt. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart 
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F-40/18 
Søknad om permisjon fra kommunale verv 
- Wenche Berg (Ap) 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  18/00947-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 40/18 02.05.2018 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Wenche Berg (Ap) innvilges permisjon fra sine verv i kommunestyret, formannskapet 
og hovedutvalg for helse og sosial til og med 30.09.2018. 
 
Ås, 16.04.2018 
 
Ola Nordal 
ordfører  
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
 
Vedlegg: 
1. Aktuelle utvalg per 13.04.2018 - Wenche Berg (Ap) 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Søknad i e-post av 01.03.2018. 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Wenche Berg 
Beate Erikstad 
Odd Vangen 
Referatsak HHS 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Wenche Berg (Ap) søker om permisjon fra sine verv i kommunestyre, formannskap 
og hovedutvalg for helse og sosial (HHS) til og med september 2018. 
 
Fakta i saken: 
Wenche Berg søker i e-post 01.03.2018 om permisjon fra sine verv som medlem av 
kommunestyret, varamedlem i formannskapet og leder/medlem av HHS. Hun kan 
fortsatt ivareta vervet som leder av Hjørdis Hirsch’ legatstyre. 
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Årsaken til at hun søker permisjon er at hun er blitt bedt om å fungere som 
regiondirektør i Mattilsynet i lengre tid, til og med 30.09.2018. 
 
I januar kontaktet hun kommunen om behov for permisjon til og med mars i år av 
samme årsak. På det tidspunktet var det ikke hensiktsmessig å skrive sak fordi 
vedtak ikke kunne fattes før i mars. Dette ble løst som forfall til møtene i den 
perioden.   
 
Siden nestleder i HHS, Malin Karusbakken Aamodt (Ap), ble innvilget permisjon ut 
juni 2018, ble Odd Vangen (Sp) valgt som midlertidig nesteleder, jf. formannskapets 
vedtak 31.01.2018 i F-sak 10/18.  

 
 

Kommuneloven (utdrag der fylket o.l. er utelatt) 

§ 15.Uttreden. Suspensjon. 

2. Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan 
skjøtte sine plikter i vervet. 

 

§ 16.Opprykk og nyvalg. 

1. Har medlemmer forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer 
såvidt mulig i den nummerorden de er valgt. Varamedlemmer innkalles fra den 
gruppe hvor det er forfall. 

 

5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 
eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret blitt utilstrekkelig, kan 
kommunestyret selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. 
Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall 
varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli 
representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller 
gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra 
det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre 
organer enn formannskapet kan delegeres til formannskapet. 

6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke 
den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter 
kommunestyret, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. 
Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum. 

 
 

Utdrag fra Kommentarer til Kommuneloven 
v/Oddvar Overå og Jan Fridthjof Bernt, Kommuneforlaget 14.08.2014: 

 

Fritak er betinget av at vedkommende «ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller 
belastning kan skjøtte sine plikter i vervet». Fritaksgrunn vil i første rekke være at 
søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra 
byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører.  
 

Selv om det foreligger lovlig fritaksgrunn, er det ellers opp til det kompetente organs 
diskresjonære skjønn å avgjøre om søknaden skal imøtekommes, jf. formuleringen 
«kan ... frita.» 
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Finner kommunestyret at lovlig fritaksgrunn er til stede, må det deretter vurdere om 
det er rimelig å innvilge søknaden. Her må det tas hensyn både til søkerens og 
kommunens situasjon. Blant annet må en ha det for øye at en ikke fritar så mange 
personer at det blir for få igjen å velge imellom, f.eks. til ordførervervet. Det har ikke 
vært meningen at de nye bestemmelsene skal bli brukt for å frita personer i særlig 
stor utstrekning. Kommunestyret bør være varsomme med å innvilge søknader om 
fritakelse. 
 
Vurdering: 
Ordfører finner etter en helhetsvurdering at permisjon bør innvilges. Ordfører finner 
det ikke nødvendig å velge midlertidige vararepresentanter for denne perioden. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Fast ledergodtgjøring for HHS blir ikke utbetalt, det utgjør kr. 4604 per måned. 
Fungerende leder får dobbel møtegodtgjørelse, kr. 2210, for aktuelle møter. 
 
Alternativer: 
Søknaden kan avslås. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Ordfører tilrår at permisjonssøknaden imøtekommes. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Straks 
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F-41/18 
Uttreden av kommunale verv 
- Anne Hjørnegård Bjerke (Sp) - Nyvalg 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  18/00553-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 41/18 02.05.2018 
2 Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
Anne Hjørnegård Bjerke (Sp) har trådt ut av sine kommunale verv på grunn av 
folkeregistrert flytting fra kommunen. 
 
1. Som nytt varamedlem i formannskapet på plass nr. 1 på fellesliste Sp og KrF 

velges: 
 

2. Som nytt varamedlem i administrasjonsutvalget på plass nr. 3 på fellesliste Sp og 
KrF velges: 

 
3. Som nytt medlem av hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) på fellesliste Sp 

og KrF velges: 
 

4. Eventuelt hvis et varamedlem i HOK velges som medlem; 
Som nytt varamedlem av HOK på plass nr. ….. på fellesliste Sp og KrF velges: 

 
Konsekvenser for kommunestyret: 
Det foretas nytt valgoppgjør for Senterpartiet (Sp) i kommunestyret slik: 
Svend Trygve Kvarme blir nytt fast medlem på plass nr. 4 etter opprykk. 
Janne-Christine Fossum blir nytt varamedlem på plass nr. 7 etter opprykk. 
 
Ås, 16.04.2018 
 
Ola Nordal 
ordfører 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg: 
1. Aktuelle verv per 13.04.2018 - Anne Hjørnegård Bjerke (Sp) 
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Saksbehandler sender vedtaket til: 
Anne Hjørnegård Bjerke  
Valgte personer 
Svend Trygve Kvarme 
Janne-Christine Fossum 
Referatsak HOK og administrasjonsutvalg 
Politisk sekretariat for oppdatering av SRU, 360 og Styrevervregister. 

 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Anne Hjørnegård Bjerke (Sp) har trådt ut av sine kommunale verv på grunn av 
folkeregistrert flytting fra kommunen. Nyvalg foretas. 
 
Fakta i saken: 
Anne Hjørnegård Bjerke (Sp) har trådt ut av sine kommunale verv på grunn av 
folkeregistrert flytting fra kommunen 05.03.2018 til Sørum.  
 
Vervene er: 

 Kommunestyret - medlem 

 Formannskapet - vara 

 Administrasjonsutvalget - vara 

 Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) - medlem 
 
Hun er også varamedlem i Ås kommunes stiftelse for utdanningsformål, men 
beholder dette vervet fordi stiftelsesvedtektene ikke krever bosetting i Ås kommune. 
 

Kommuneloven (utdrag) 
§ 15.Uttreden. Suspensjon. 
1. Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av 
dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen for to år eller 
mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. 
 
§ 16.Opprykk og nyvalg. 
2. Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut eller får varig forfall, trer 
varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er 
valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. 
 
3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, trer endelig 
ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra 
den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne 
fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent 
av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det 
underrepresenterte kjønn. 
 
5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 
eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret blitt utilstrekkelig, kan 
kommunestyret selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. 
Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall 
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varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli 
representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller 
gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra 
det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre 
organer enn formannskapet til formannskapet. 
 
6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den 
som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter 
kommunestyret, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. 
Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum. 
 

Valgloven (utdrag) 
 
§ 14-2. Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg til kommunestyret 
(1) Ordføreren skal sørge for at valgstyret foretar nytt valgoppgjør dersom en 
representantplass i kommunestyret blir stående ubesatt.  
 
(2) Det skal også foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentantplass er blitt ledig, 
dersom ordføreren finner dette nødvendig. 
 

Ås kommunes reglementer (pkt. 10.2.1) 
 

Formannskapets medlemmer/vara velges blant kommunestyrets medlemmer. 
Administrasjonsutvalgets medlemmer/vara velges blant formannskapets medlemmer 
og varamedlemmer. 
 
Vurdering og konklusjon: 
Delegasjonsadgang, jf. K-sak 17/13, 03.04.2013, kan ikke benyttes i denne saken 
fordi valg av medlemmer til kommunalt utvalg må vedtas av kommunestyret selv. 
Myndighet til å foreta nye valgoppgjør er imidlertid delegert til valgstyrets leder 
(ordfører), jf. Ås kommunes reglementer pkt. 8.4. Ordfører finner det nødvendig å 
foreta nytt valgoppgjør på Senterpartiets varaliste til kommunestyret. 
 
Nyvalg bes foretatt. 
 
Kan vedtaket påklages?  
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 

 
  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57/KAPITTEL_14#KAPITTEL_14
http://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
http://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
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F-42/18 
Årlig lønnsevaluering av rådmannen 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  18/01306-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 42/18 02.05.2018 
 
 

Forhandlingsutvalgets innstilling: 
Innstilling legges frem i møtet. 
 
Ås, 16.04.2018 
 
Ola Nordal 
ordfører 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Forhandlingsutvalget 
Formannskapet 
 
Vedlegg:  
Ingen 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Lønningskontoret for justering av rådmannens lønn 
Arkiv 
 
 

Saksutredning: 
 
Saken legges frem uten saksutredning. 
 
Forhandlingsutvalget har bestått av ordfører Ola Nordal (Ap), Hilde Kristin Marås (H) 
og Jorunn Nakken (V). 
 
Utviklingssamtale og lønnssamtale ble holdt 25.01.2018. 
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