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Ås, 14.05.2021 

 
 

 
Ola Nordal 
ordfører 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på  

tlf. 64 96 20 00 eller e-post 
politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Vibeke Berggård.  

Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du 
ikke får svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til 
sekretariatet.  

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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Saker til behandling  

F-34/21 
Årsmelding med årsberetning 2020 for Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  21/01023-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 4/21 13.04.2021 

2 Eldrerådet 2/21 13.04.2021 

3 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 2/21 13.04.2021 

4 Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) 3/21 14.04.2021 

5 Hovedutvalg for næring og miljø (HNM) 6/21 13.04.2021 

6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 12/21 14.04.2021 

7 Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) 23/21 14.04.2021 

8 Administrasjonsutvalget 7/21 21.04.2021 

9 Formannskapet 27/21 21.04.2021 

10 Formannskapet 34/21 02.06.2021 

11 Kommunestyret   

 

 

 
 

Formannskapets behandling 21.04.2021: 
Ordfører orienterte om at F-sakene 27 og 28 må utsettes. 
 

Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Formannskapets utsettelsesvedtak 21.04.2021: 
Saken utsettes. 
 

 
Utvalgsinnstillinger: 

 
Innstillinger fra Administrasjonsutvalg, HTP, HNM, HHS, råd for personer 
med funksjonsnedsettelse, eldreråd og ungdomsråd: 

Årsmelding med årsberetning 2020 tas til orientering. 
 
Innstilling fra HOK: 
Årsmelding med årsberetning 2020 tas til orientering på HOK sitt 

ansvarsområde. 
 
 

Utvalgsbehandlinger: 
 

Administrasjonsutvalgets behandling 21.04.2021: 
Anne Whyte (FrP) fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes. 

Votering: 
FrP’s utsettelsesforslag ble nedstemt 8-1 (FrP). 

Innstillingen ble tiltrådt 8-1 (FrP). 
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Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 14.04.2021: 

Kommunalsjefen opplyste om enkelte endringer i årsmeldingen etter møtet med 
revisor 13.04.2021, og at justert versjon er oppdatert på kommunens nettsider. 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

  
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 14.04.2021: 
Odd Vangen (SP) foreslo følgende alternative innstilling: 

Årsmelding med årsberetning 2020 tas til orientering på HOK sitt 

ansvarsområde. 
Votering: 

Sp´s alternativ til kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

 
Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 13.04.2021: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 14.04.2021: 
Kommunalsjef helse og mestring orienterte om enkelte endringer i årsmeldingen 
etter møtet med revisor 13.04.2021. Endringene er publisert på hjemmesiden. 

Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
  

 
Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling 13.04.2021: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 
 

Eldrerådets behandling 13.04.2021: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

 
Ungdomsrådets behandling 13.04.2021: 

Ungdomsrådet tar årsberetningen til orientering 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
 

 

Saksfremlegg 

 
Kommunedirektørens innstilling: 

Årsmelding med årsberetning 2020 tas til orientering. 
 
Ås, 31.03.2021 

 
Trine Christensen Emil Schmidt 

kommunedirektør økonomisjef 
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Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 

Eldrerådet 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse 

Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for næring og miljø 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
Administrasjonsutvalget 

Formannskapet 
Kommunestyret  

 
Vedlegg:  
Årsmelding med årsberetning (Web-visning) 

Årsmelding med årsberetning(PDF) 
 

 
Saksutredning: 

 

Sammendrag: 
Vedtatt budsjett for 2020 tilsvarte et netto driftsresultat på -0,8 %. Netto 

driftsresultat ved årets slutt har endt på 0,3%, og er langt bedre enn budsjettert 
og prognostisert gjennom året.  
 

Gjennom hele 2020 har det vært og blitt meldt om usikkerhet om endelig 
driftsresultat, da aktivitets- og ressursbehovet har vært uforutsigbart og  

svingende med pandemisituasjonen og endringer i gjeldende smitteverntiltak. 
 
Fakta i saken: 

Årsmeldingen er en tilbakemelding på mål og satsninger i vedtatt 
handlingsprogram og økonomiplan for 2019-2022. Årsmeldingens kapittel 1-6 

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 2020 tas til orientering. 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
 

  

https://pub.framsikt.net/2020/as/mr-202012-årsmelding_202/
https://www.as.kommune.no/aarsmelding-tertialrapporter-og-maanedsrapporter-2020.536324.no.html
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F-35/21 
Årsregnskap 2020 for Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  21/01107-7 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 35/21 02.06.2021 

2 Kommunestyret   

 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Ås kommunes årsregnskap for 2020 tas til orientering. 

 
Ås, 29.04.2021 

 
Trine Christensen Emil Schmidt 

kommunedirektør økonomisjef 
  
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Formannskap  
Kommunestyret 

 
Vedlegg: 
Årsregnskap 2020 datert 19.4.2021 

Revisjonsberetning Ås kommune 2020  datert 20.4.2021 
Ås kommune - Årsregnskap 2020 - Oversendelse av kontrollutvalgets uttalelse 

Kontrollutvalgets uttalelse til Ås kommunes årsregnskap og årsberetning for 
2020 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Økonomisjef 

 
 
 

Saksutredning: 
 

Fakta i saken:  
Ås kommunens regnskap viser et netto driftsresultat på 5,087 mill. kr. 
Opprinnelig budsjett for 2020 viste et underskudd på 18,4 mill. kr. Resultatet ble 

bedre enn budsjettert. I årsberetningen gis det nærmere forklaringer til 
kommunens utgifter og inntekter i 2020.  
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Videre behandling av saken  
Årsregnskapet ble avlagt 19.2.2021 og oversendt revisor.  

 
Etter tilbakemelding fra revisjonen ble ny versjon utarbeidet 19.4.2021 og 
oversendt revisjonen. Denne versjonen har følgende endringer:  

 Side 9 – vedlegg 3 Budsjettavvik. – ny utgave. 
 Note 11 – endret kolonne overskrifter. 

 Note 15 – endret navn til netto driftsresultat. 
 Note 16 – korrigert lønn for kommunedirektøren og ordfører. 

 

Revisors beretning for 2020 datert 20.4.2021 følger vedlagt saken.  
 

Kontrollutvalgets uttalelse om Ås kommunes regnskap for 2020 var ikke klart 
ved godkjenning av denne saken. Dette dokumentet er tillagt ved utsendelse.  

 
Konklusjon med begrunnelse:  
Ås kommunes årsregnskap for 2020 tas til orientering. 
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F-36/21 
Handlingsprogram 2022 - 2025  
- Planrammer og forutsetninger 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  21/01484-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 36/21 02.06.2021 

 

 

Saksdokument ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet 

 
 

 
F-37/21 
1. tertialrapport 2021 - Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  21/01208-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 6/21 26.05.2021 

2 Hovedutvalg for næring og miljø 15/21 25.05.2021 

3 Hovedutvalg for teknikk og plan 34/21 26.05.2021 

4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21/21 26.05.2021 

5 Administrasjonsutvalget 9/21 31.05.2021 

6 Arbeidsmiljøutvalget 2021   

7 Formannskapet 37/21 02.06.2021 

8 Kommunestyret   

 

 

Saksdokument ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet 

 
 
 

F-38/21 
Budsjettreguleringer 1. tertial 2021 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  21/01208-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 7/21 26.05.2021 

2 Hovedutvalg for næring og miljø 16/21 25.05.2021 

3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 22/21 26.05.2021 

4 Hovedutvalg for teknikk og plan 33/21 26.05.2021 

5 Formannskapet 38/21 02.06.2021 

6 Kommunestyret   

7 Administrasjonsutvalget 10/21 31.05.2021 

 

 

Saksdokument ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet 
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F-39/21 
R-307 Områdereguleringsplan for Tømrernes Feriehjem 
og Askehaugåsen - Avklaring om videre planprosess 
 
Saksbehandler:  Magnus Ohren Saksnr.:  16/01995-166 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) 24/21 26.05.2021 

2 Formannskapet 39/21 02.06.2021 

 

 

 
Innstilling fra HTP publiseres i Teams og på Ås kommunes hjemmeside 

her. Den foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Fremtidig arealbruk for området underlagt hensynssone H810_3 ved Tømrernes 

Feriehjem avklares gjennom rullering av kommuneplanens arealdel. Området 
foreslås som fremtidig boligområde. 
 

Ås, 07.05.2021 
 

Trine Christensen                                 Nils Erik Pedersen 
kommunedirektør                                 kommunalsjef  
  teknikk, samfunn og kultur 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

Formannskapet 
 

 
Vedlegg: 
1. Statsforvalteren i Oslo og Viken - Uttalelse til offentlig ettersyn, datert 

23.06.2020 
2. Referat fra møte mellom Statsforvalteren og Ås kommune 19.02.2021 

3. Viken fylkeskommune - Uttalelse til offentlig ettersyn, datert 30.06.2020 
4. Stiftelsen byggfag - Brev til Ås kommune, datert 20.04.2021 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Plandokumenter for R-307 Områdeplan for Tømrernes Feriehjem og 

Askehaugåsen 
Øvrige høringsuttalelser 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Intern oppfølging  

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-naering-og-miljoe-25-05-2021.350480.MD1I815809ob166.pts.html
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Saksutredning: 
 

Fakta i saken: 
Kommunen har vært engasjert i områdeplanlegging av området Tømrernes 
Feriehjem og Askehaugåsen siden 2016. Området er avsatt i kommuneplanens 

arealdel til fritidsbebyggelse ved Tømrernes Feriehjem og kombinert fritids- og 
boligområde ved Askehaug. I 2011 ble området underlagt hensynssone H810_3 

for omforming i behandlingen av kommuneplanens arealdel. Hensynssonen 
innebærer at området er underlagt krav om felles planlegging, med følgende 
hensikt: For Askehaugåsen og Tømrernes feriehjem skal det foreligge en 

reguleringsplan for hele området før omgjøring av fritidsbolig til helårsbolig. 
 

Hensynssonen for omforming ble videreført ved rullering av kommuneplanens 
arealdel i 2015. 

 
Arbeid med områdeplan for området ble igangsatt 2016, initiert av Stiftelsen 
Byggfag som er største grunneier i området. Et planprogram ble vedtatt i februar 

2017, og planområdet omfatter hele området som er underlagt hensynssone, 
samt enkelte tilgrensende områder som del av Askehaug gård i øst og enkelte 

tilgrensende eiendommer og veikryss for å sikre best mulig helhetlig planlegging 
av området. Et forslag til områdeplan ble behandlet første gang i Hovedutvalg for 
teknikk og plan i møte 04.03.2020, sak 9/20, og sendt til offentlig ettersyn våren 

2020. Kommunen har mottatt over 70 høringsuttalelser til saken. 
  

Høringen av planforslaget vitner om stort engasjement blant berørte hytteeiere i 
området. En grov oversikt over uttalelsene som er mottatt gir inntrykk av at 
berørte parter i området er svært splittet i saken, der flere hytteeiere er ivrige 

motstandere av områdeplanen, mens mange er ivrige tilhengere og ønsker 
muligheten for å etablere helårsbolig velkommen. Uttalelsene er enten preget av 

kraftig prinsipiell motstand mot endring av området som sådan, eller protester 
mot og ønsker om justering av detaljer i planforslaget. Det er videre gjennom 
planprosessen oppstått stor usikkerhet om de økonomiske konsekvensene for 

hytteeiere i området dersom områdeplanen gjennomføres. De aller fleste virker 
oppgitt over denne usikkerheten, som også gir lite forutsigbarhet for videre 

utvikling av eiendommene i området, særlig ettersom det også er nedlagt bygge- 
og deleforbud i området. 
 

Fra overordnede myndigheter har kommunen mottatt høringsuttalelser fra Viken 
fylkeskommune, Ruter AS og Statsforvalteren i Oslo og Viken. Fylkeskommunen 

fraråder videre planlegging av området, særlig ettersom det foreslås rett før ny 
rullering av kommuneplanens arealdel, og har behov for å ytterligere avklare 
forhold knyttet til utgraving av arkeologiske funn i området. Fylkeskommunen 

fremmer likevel ikke innsigelse til planforslaget. Dette er ikke tilfelle hos 
Statsforvalteren i Oslo og Viken, som i brev per 23.06.2020 fremmer innsigelse 

til planen med følgende begrunnelse: 
 

Planforslaget er i strid med kommuneplanen, Regional plan for areal og transport 

i Oslo og Akershus og statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og 
transportplanlegging. Planområdet ligger utenfor prioriterte vekstområder og 

bygger ikke opp under kollektiv, sykkel og gange som transportformer. På denne 
bakgrunn fremmer Fylkesmannen innsigelse til planforslaget. 
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Vi fremmer innsigelse til områdeplanens konvertering av fritidsboliger til 

helårsboliger og ytterligere ny bebyggelse i området da planen er i strid med 
regional plan for areal og transport og statlige planretningslinjer for samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging. Vi fremmer ikke innsigelse til utbygging på 

B1 (B14 i kommuneplanen) da utbyggingsområdet ble godkjent av 
departementet 19.12.2016. 

 
Kommunedirektøren har etter høringen holdt et innledende møte med 
Statsforvalteren den 19.02.2021 for å få klarhet i punktene det fremmes 

innsigelse til. Særlig har kommunedirektøren vært undrende til Statsforvalterens 
forståelse av kommuneplanens arealdel, ettersom området har vært underlagt 

hensynssone for omforming over to kommuneplanperioder som begge er 
rettskraftige. Statsforvalteren ga i møtet utrykk for at de fremmer innsigelse på 

tross av områdets status i kommuneplanens arealdel, og er svært bekymret for 
at innholdet i planforslaget i så stor grad bryter med retningslinjer i regional plan 
for areal og transport. Statsforvalteren ønsker derfor at området vurderes på 

nytt gjennom rullering av kommuneplanens arealdel, og ses i sammenheng med 
øvrig arealutvikling i kommunen. 

 
Byggeområdet B14 i kommuneplanens arealdel er også omfattet av 
planavgrensningen til områdeplanen, men Statsforvalteren er tydelige på at 

innsigelsen ikke gjelder for utvikling av dette området. Kommunedirektøren har 
derfor vurdert at grunneier for området kan fremme et privat innsendt 

detaljplanforslag for delområdet om det er ønskelig for å få fremdrift i utviklingen 
av dette området. Området har vært under planlegging som del av 
områdeplanen for Tømrernes feriehjem og Askehaugåsen, men er ikke underlagt 

kommuneplanens hensynssone for omforming, og var gjenstand for mekling i 
forbindelse med kommuneplanens arealdel i 2016. Dersom det fremmes et privat 

forslag for delområdet, bør vurderingen av et planforslag også omfatte mulige 
virkninger for gjennomføring av områdeplanen for øvrig. 
 

Vurdering: 
Kommunedirektøren er bekymret for muligheten for videre fremdrift i 

planleggingen av Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen. Statsforvalteren var i 
møtet 19.02.2021 svært tydelige på at det ikke er rom for justeringer eller større 
endringer i planforslaget slik det foreligger, som kan gi et annet syn på saken og 

føre til at de vil trekke innsigelsen. Kommunedirektøren vurderer det derfor slik 
at det er tre muligheter for videre fremdrift i saken. 

 
1. Området vurderes på nytt gjennom rullering av kommuneplanens arealdel. 
Kommunen er i gang med rullering av kommuneplanens arealdel. Gjennom 

kommuneplanprosessen skal fremtidig arealutvikling i Ås kommune sett under 
ett vurderes, og overordnede myndigheter legger til grunn regional plan for areal 

og transport i vurderingen av nye utviklingsområder. Kommunedirektøren 
vurderer at det vil være heldig om området blir vurdert på nytt gjennom 
kommuneplanprosessen, slik at utviklingen kan ses i sammenheng med øvrig 

planlagt arealutvikling i kommunen. I den forbindelse vil særlig den regionale 
planens retningslinjer for vedlikeholdsvekst utenfor utpekte vekstområder være 

sentral for å få forståelse for betydningen av utvikling av Tømrernes Feriehjem 
og Askehaugåsen. Etter at en avklaring av arealbruken er gitt gjennom 

rettskraftig ny kommuneplan, kan planarbeidet videreføres og sluttbehandles. 
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2. Formell mekling med Statsforvalteren i Oslo og Viken 

Det inngås mekling med Statsforvalteren. Å vedta en områdeplan slik den 
foreligger vil ikke ha rettsvirkning. Det er innsigelsesmyndigheten selv som må 
beslutte å trekke en innsigelse, og Statsforvalteren forventer at eventuelle 

innsigelser trekkes forutfor sluttbehandling av plansaker. Forutfor et vedtak av 
planen, må det derfor gjennomføres mekling med Statsforvalteren for å avklare 

om det kan vedtas en reguleringsplan for boligbebyggelse i området. Om det 
ikke oppnås enighet, kan kommunen be om å få saken vurdert av kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. Dersom kommunen ønsker å inngå en 

meklingsprosess, vil kommunedirektøren begynne arbeidet med å forberede en 
slik prosess. Det må også nedsettes et eget forhandlingsutvalg, som kan 

gjennomføre meklingsmøter med Statsforvalteren på vegne av kommunen. 
 

3. Områdeplanarbeidet avsluttes 
Dersom det vurderes slik at det ikke lar seg gjøre å ferdigstille en områdeplan 
som kan gis rettsvirkning, vurderer kommunedirektøren det slik at området bør 

opprettholdes til fritidsbebyggelse som i dag. Kommuneplanens arealdel som er 
under rullering bør i så tilfelle endres slik at området opprettholdes som 

fritidsbebyggelse, uten hensynssone for omforming, og eventuelt med nye 
generelle bestemmelser for forvaltning av bebyggelsen i området. Eventuelle 
reguleringsplaner som fremmes i området vil i så fall kun kunne angi tydeligere 

føringer for forvaltning av fritidsbebyggelse i området. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Kommunen har ikke avsatt eller forpliktet økonomiske midler til planlegging av 
området per i dag. All planlegging av området er finansiert av Stiftelsen Byggfag 

som er største grunneier i området. Kommunedirektøren vurderer det slik at det 
fortsatt vil være behov for ressurser for å gjøre utbedringer i forslaget som var til 

ettersyn våren 2020. Høringsprosessen har avdekket behov for utbedring av 
planforslaget på flere punkter, herunder justeringer av internveier, atkomst til 
området og for enkelteiendommer, og å avklare føringer for utgraving av 

avdekkede kulturminner i området. Dersom det ikke kan legges til grunn at 
videre planarbeid bekostes av forslagsstiller Stiftelsen Byggfag, vil det kunne gi 

vesentlige utfordringer dersom kommunen ønsker å fortsette planleggingen av 
området. Stiftelsen gir utrykk for i brev per 20.04.2021 at de er innstilt på å 
innarbeide enkelte endringer i planforslaget, og at de ønsker snarest mulig 

fremdrift i plansaken. 
 

Utover kostnader for selve arealplanleggingen er det gjennom planarbeidet 
avdekket vesentlige behov for oppgradering av infrastrukturen i området for at 
området skal kunne fungere som et boligområde til helårsbruk. Blant de mest 

vesentlige funnene er behovet for å etablere nytt vannledningsnett som har 
kapasitet til å sikre brannvannsdekning, flere pumpestasjoner i området med 

behov for oppgradering, det er behov for ny hovedvannledning inn til området, 
samt ny hovedatkomstvei til området fra øst med kommunal standard.  
 

Kommunen har ikke lagt til grunn å bidra til etablering av disse tiltakene utover 
en forholdsmessig andel for infrastruktur som også kommer innbyggere utenfor 

området til gode. For all øvrig infrastruktur er det lagt til grunn at dette 
finansieres gjennom utvikling av området til boligformål. Det forventes at dette 

også skal legges til grunn i den videre prosessen. Det vurderes derfor slik at 
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økonomiske konsekvenser for kommunen kun omfatter en forholdsmessig andel 
ved oppgradering av nødvendig infrastruktur i området.  

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren mener situasjonen er uheldig. Planarbeidet er igangsatt 

både fra kommunen og forslagsstiller Stiftelsen Byggfags side i god tro om at 
hensynssonen nedfelt i kommuneplanens arealdel er en gyldig og tydelig føring 

om kommunens ønskede utvikling for området. Planlegging av et såpass stort 
planområde er i utgangspunktet omfattende, kostbart og tidkrevende både for 
kommunen selv og berørte grunneiere og naboer. Kommunedirektøren forventer 

at det selv med de alternativene som er forelagt fortsatt vil ta lang tid å få 
endelig avklaring om fremtidig arealbruk ved Tømrernes Feriehjem og 

Askehaugåsen.  
 

Av de aktuelle alternativene for fremdrift i saken, vurderer kommunedirektøren 
at kommunen er best tjent med å avklare fremtidig arealbruk for området 
gjennom pågående rullering av kommuneplanens arealdel. Ettersom 

Statsforvalteren er tydelige i sitt syn på at området bør vurderes på nytt i 
kommuneplanens arealdel, vurderes det som lite hensiktsmessig å inngå mekling 

om plansaken direkte. Etter all sannsynlighet vil Statsforvalteren opprettholde 
dette synet i en eventuell mekling. Dersom det ikke legges opp til en avklaring 
av forutsetningene for et planarbeid i området gjennom rulleringen av 

kommuneplanens arealdel nå, vil det kunne ta svært lang tid å få en avklaring 
om det ikke lykkes å komme til enighet gjennom meklingsprosessen. 

 
Kommunedirektøren vurderer det derfor som mest gunstig at området vurderes 
gjennom rullering av kommuneplanprosessen som er i gang, ettersom det kan ta 

lang tid å endelig avklare spørsmålet om det først blir aktuelt ved neste rullering. 
 

Alternativer: 
1. Det inngås mekling med Statsforvalteren 
Kommunedirektøren forbereder prosess for mekling med Statsforvalteren. Det 

nedsettes et eget forhandlingsutvalg, som kan gjennomføre meklingsmøter med 
Statsforvalteren på vegne av kommunen. 

 
2. Områdeplanarbeidet avsluttes 
Kommuneplanens arealdel som er under rullering tilpasses slik at området 

opprettholdes som fritidsbebyggelse, uten hensynssone for omforming. Det 
vurderes innført nye generelle bestemmelser for forvaltning av fritidsbebyggelsen 

i området.  
 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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F-40/21 
Kartlegging av nye renovasjonsløsninger i Ås sentrum 
 
Saksbehandler:  Magnus Ohren Saksnr.:  21/01518-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 18/21 25.05.2021 

2 Hovedutvalg for teknikk og plan 28/21 26.05.2021 

3 Formannskapet 40/21 02.06.2021 

 

 
 

Innstillinger fra utvalgene publiseres i Teams og på Ås kommunes 
hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Bruk av nedgravde avfallsbrønner legges til grunn som renovasjonsløsning 

for nye utbyggingsområder i Ås sentralområde. 
2. Kartleggingen følges opp med utarbeidelse av temakart med oversikt over 

aktuelle plasseringer av nedgravde avfallsbrønner knyttet til alle aktuelle 
utbyggingsområder.  

3. Hensiktsmessig kjøremønster for renovasjonskjøretøy i Ås sentrum skal 

avklares. 
 

Ås, 07.05.2021 
 
Trine Christensen                                Nils Erik Pedersen 

Kommunedirektør                               Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for næring og miljø 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

Formannskapet 
 
Vedlegg: 

1. Renovasjonsteknisk plan for Ås sentralområde 26.03.2021_01 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Intern oppfølging 

 
 
 

 
 

https://www.as.kommune.no/moeter-og-saksdokumenter.350480.no.html
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Saksutredning: 
 

Fakta i saken: 
Kommunedirektøren har gjennomført kartlegging av mulige renovasjonsløsninger 
i Ås sentrum, for byggeområdene innenfor områdeplan for Ås sentralområde 

samt dagens sentrumsbebyggelse. 
 

Kartleggingen følger opp områdeplan for Ås sentralområdes krav om at det skal 
utarbeides renovasjonsteknisk plan for delområder innenfor områdeplanen, for å 
avklare hensiktsmessig renovasjonsløsning på et overordnet nivå. Ettersom det 

har vist seg vanskelig å få gjennomført renovasjonsteknisk plan på et overordnet 
nivå utover de enkelte detaljplanene, har kommunen selv gjennomført arbeidet 

med denne oversikten. 
 

Sweco AS ble engasjert til å vurdere alle aktuelle renovasjonsløsninger. Det er 
som følge utarbeidet egen rapport som vurderer tre alternative 
renovasjonsløsninger for Ås sentralområde. Rapporten er vedlagt saken som 

vedlegg 1. 
 

De alternative renovasjonsløsningene som er vurdert er mobilt avfallssug, 
stasjonært avfallssug og nedgravde avfallsbrønner. Det er vurdert virkninger av 
de ulike alternativene, og sammenlignet fordeler og ulemper. Videre er det 

gjennomført overordnede kostnadsberegninger for hvert alternativ, samt vurdert 
virkninger for klima og nærmiljøet.  

 
Kartleggingen er gjort på oppfordring av Follo Ren IKS, som er renholdsoperatør 
i Ås. Follo Ren og aktuelle kommunale virksomheter har vært bidragsytere i 

arbeidet. 
 

Vurdering: 
Kommunedirektøren vurderer at kartleggingen gir god oversikt over de aktuelle 
renovasjonsløsningene for Ås sentralområde. Fordeler og ulemper for hvert 

alternativ gir god oversikt og vurderes å være tilstrekkelig til å foreta et valg av 
retning for videre planlegging av renovasjonssystemet. De tre alternativene er 

beskrevet i egne avsnitt i rapporten, og de mest vesentlige funnene er redegjort 
for nedenfor.  
 

Mobilt avfallssug 
I korte trekk består mobilt avfallssug av lokale nedkast for avfall, med 

mellomlagring på stedet. En spesialbygget renovasjonsbil henter mellomlagret 
avfall ved faste tidspunkt, og knytter seg til ett dokkingpunkt i hvert delområde 
som gjør det mulig å hente opp avfall gjennom blåsemaskiner med undertrykk. 

Det er mulig å etablere ulike kamre for kildesortering.  
 

Alternativet er vurdert å være kostnadskrevende. Behovet for mellomlagring, 
nedkastpunkter og dokkingpunkt per byggeområde gjør at løsningen også er 
arealkrevende sammenlignet med andre alternativer. Per i dag har Follo Ren 

heller ikke utstyr til å drifte mobile avfallssug. Kommunedirektøren anbefaler 
som følge at det i videre planlegging ikke legges til grunn bruk av mobilt 

avfallsug for Ås sentralområde. Alternativet er likevel vurdert i arbeidet for å 
sikre et uttømmende kunnskapsgrunnlag ved valg av løsning.  
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Stasjonært avfallssug 
I korte trekk består stasjonært avfallssug av et sentralisert system for 

avfallshåndtering, der det i de enkelte byggeområdene etableres nedkastpunkter 
som kobles til et system av rør under bakken med en sentral terminal innenfor 2 
km fra byggeområdene. Terminalen er utstyrt med vifte som sikrer nok trykk til 

at avfall mellomlagret i byggeområdene hentes til terminalen. Dette kan skje på 
fastsatte tidspunkt, eller når avfallsmengden har nådd et visst nivå. Det kan 

etableres flere innkast, som sikrer både publikumsavfall, næringsavfall og 
mulighet for kildesortering. Fire aktuelle lokaliseringer av en slik terminal er 
vurdert i rapporten, for å gi et relevant grunnlag til å vurdere 

gjennomførbarheten til systemet i Ås. Av disse er en lokalisering syd i 
delområdet Langbakken vurdert som mest hensiktsmessig. 

 
Blant de tre alternativene, er stasjonært avfallssug vurdert å være mest 

kostnadskrevende, ettersom behov for ny infrastruktur er omfattende både i 
form av rørledninger og etablering av sentral terminal. Løsningen vil føre til 
vesentlig økte byggekostnadene i sentrumsområdet dersom en 

gjennomføringsmodell med fordeling av kostnader mellom kommunen og 
eiendomsutviklere i området legges til grunn. Samtidig er alternativet vurdert å 

gi flest fordeler med tanke på klimapåvirkning, redusert transport, lavest 
arealbehov samlet sett og minst sjenanse i drift.  
 

Nedgravde avfallsbrønner 
Nedgravde avfallsbrønner består av lokalt etablerte oppsamlingsenheter som er 

helt nedgravd under bakkeplan med et tilhørende innkast over bakkenivå. Disse 
oppsamlingsenhetene er kjent som avfallsbrønner, og består av vanntette 
ytterkonteiner i betong, innerkonteiner i stål med bunntømming og et innkasthus 

for avfall montert på plattform over bakkenivå. Tilgang til innkastene kan styres 
enten gjennom elektronisk adgangskontroll, eller andre fysiske nøkkelløsninger. 

Konteinerne tømmes ved bruk av kranbil, som tømmer konteinerne ved gitte 
tidspunkt.  
 

Nedgravde avfallsbrønner er i en viss utstrekning allerede tatt i bruk som 
renovasjonsløsning i sentralområdet, og er en veletablert løsning for 

renholdsoperatøren i Ås med alt nødvendig utstyr for drift allerede etablert. 
Løsningen er således det mest kostnadseffektive alternativet, der alle 
etableringskostnader er knyttet til de enkelte byggeområdene. Løsningen er også 

den mest arealkrevende, der areal til nedgravde konteinere må settes av lokalt i 
de enkelte byggeområdene, inklusive oppstillingsplass for kranbil. Selve 

tømmingen er også vurdert som minst sikker, og mest sjenerende, ettersom 
konteinere løftes godt over bakkenivå, som også medfører noe støy. Løsningen 
gir også høyeste klimagassutslipp, ettersom avfallspunkter etableres i alle 

byggeområder og gir størst behov for transport ved henting av avfall.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
De økonomiske konsekvensene for kommunen er vurdert å utvilsomt være størst 

ved valg av stasjonært avfallssug. En løsning med avfallssug vil utgjøre en 
omfattende endring av renovasjonsløsningen i sentrumsområdet, med stort 

behov for ny infrastruktur. Det er imidlertid slik at kostnader knyttet til 
etablering ikke utelukkende behøver bæres av kommunen, og det finnes flere 

modeller for gjennomføring hvor store deler av kostnadene kan fordeles mellom 
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kommunen og utbyggere av utviklingsområder. De ulike modellene for 
gjennomføring og eierskap er redegjort for i rapporten side 42, avsnitt 7.4. 

 
Uavhengig av valg av gjennomføringsmodell, er det svært sannsynlig at 
kommunen selv er nødt til å dekke en forholdsmessig del av kostnadene ved 

etablering. 
 

Av særlig betydning for de økonomiske konsekvensene for kommunen er behov 
for etablering av det sentrale anlegget for stasjonært avfallssug. Av alle vurderte 
lokaliseringer av en sentral, er deler av byggeområdet BAA1 syd i Langbakken 

vurdert som mest hensiktsmessig. Etablering av sentral på grunn kommunen 
allerede eier er vurdert, men ingen av disse alternativene vil dekke behovet en 

slik sentral har med tanke på dekningsgrad for sentrumsområdet. Skal det 
etableres sentral for stasjonært avfallssug vil det derfor måtte inngås 

forhandlinger om etableringen tidlig, enten ved at kommunen erverver grunn, 
eller at det inngås annen avtale for å sikre etableringen. I den forbindelse er det 
relevant at etablering av sentral kan kombineres med annen arealbruk, som 

bolig- eller næringsbebyggelse. Det vurderes til gjengjeld som en vesentlig 
utfordring at det bør tilrettelegges for at denne sentralen kan etableres tidlig for 

å imøtekomme den videre utviklingen av Ås sentrum for øvrig, og midlertidige 
løsninger for avfallshåndtering kan være aktuelle på kort til mellomlang sikt. 
 

For nedgravde avfallsbrønner vil etablering, drift og vedlikehold følge dagens 
etablerte rutiner. De økonomiske konsekvensene for kommunen er derfor 

vurdert å være minimale ved å velge nedgravde avfallsbrønner. 
Etableringskostnader dekkes utelukkende av det enkelte utbyggingsprosjekt i 
sentrumsområdet. Dette vil være tilsvarende nyere byggeprosjekter i Ås sentrum 

og andre steder i kommunen, som ved Hotellkvartalet hvor nedgravde 
avfallsbrønner allerede er etablert og i drift. 

 
Miljømessige konsekvenser: 
Både klimapåvirkning og virkninger på nærmiljøet vil klart være best ved 

etablering av stasjonsnært avfallssug. Løsningen medfører minimalt med lokal 
transport av avfall, og henting av avfall er sentralisert til ett område ved gitte 

tidspunkter. Som følge gir løsningen minimalt med sjenanse knyttet til 
renovasjonsløsninger for sentrumsområdet sett under ett. 
 

For nedgravde avfallsbrønner er de miljømessige konsekvensene vurdert å være 
tilsvarende som i dag. Løsningen gir først og fremst virkninger for nærmiljøet 

ved henting av avfall, både i form av sjenanse for naboer og forbipasserende, 
men også fordi det vil måtte settes av relativt omfattende, sentrumsnære og 
attraktive arealer til renovasjonsløsninger fremfor andre formål. Videre vil 

løsningen medføre mer trafikk, og gir som følge høyere klimapåvirkning enn ved 
stasjonært avfallssug. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren vurderer at ulike renovasjonsløsninger i sentrumsområdet 

er grundig vurdert i den vedlagte rapporten. Alle de aktuelle fremtidige 
renovasjonsløsningene er tilfredsstillende redegjort for, og det er vurdert fordeler 

og ulemper for alle alternativene både med tanke på kostnader, gjennomføring, 
og virkninger for trafikk og nærmiljø. Rapporten vurderes å være et tilstrekkelig 
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grunnlag til å kunne foreta et begrunnet valg av fremtidig renovasjonsløsning for 
Ås sentrum. 

 
Kommunedirektøren er av den oppfatning at valg av renovasjonsløsning står 
mellom stasjonært avfallssug, og videre bruk av nedgravde avfallsbrønner i 

sentrumsområdet. Mobilt avfallssug vil være svært krevende å gjennomføre, 
særlig med tanke på at renovasjonsoperatøren ikke selv har redskaper til å drifte 

et slikt system, og er dyrt sett opp mot arealbehovet. Bruk av mobilt avfallssug 
er derfor vurdert som et uaktuelt alternativ. 
 

Av de to aktuelle alternativene, fremstår etablering av stasjonært avfallssug som 
en tiltalende mulighet, og er vurdert å gi svært gode virkninger for nærmiljø og 
klimapåvirkning. Systemet vil medføre minimalt med trafikk knyttet til 

renovasjon, gi bedre bymiljø i næromgivelsene, og lavere klimapåvirkning enn de 
øvrige renovasjonsløsningene. Stasjonært avfallssug vurderes videre å være et 

fremtidsrettet renovasjonssystem, med mulighet for utvidelse av systemet på 
sikt.  
 

Til gjengjeld vurderes stasjonært avfallssug som svært kostnadskrevende, 

ettersom behov for ny infrastruktur er omfattende og kostbart. Det vurderes som 
spesielt utfordrende å etablere selve sentralen for stasjonært avfallssug, særlig 

med tanke på at kommunen selv ikke eier arealer aktuelle for formålet på 
nåværende tidspunkt. 
 

Selv om store deler av etableringskostnadene kan fordeles mellom kommunen 

og aktuelle eiendomsutviklere i sentrumsområdet, vurderes kostnadene ved 
etablering å være så høye at det kan få uheldige virkninger for utviklingen av Ås 

sentrum. Svært høye kostnader til avfallsløsninger, i tillegg til allerede avklart 
behov for oppgradering av øvrig infrastruktur i sentrumsområdet, kan føre til 
svært høye byggekostnader i sentrum.  
 

Som følge av utfordringene knyttet til gjennomføring av stasjonært avfallssug, vil 
kommunedirektøren derfor anbefale at dagens renovasjonsløsning med bruk av 

nedgravde avfallsbrønner knyttet til det enkelte utviklingsområde fortsatt legges 
til grunn som renovasjonsløsning i Ås sentralområde. Kommunedirektøren 
anbefaler videre at arbeidet med renovasjonsløsning i sentrumsområdet følges 

opp med videre utredning av anbefalte plasseringer av de enkelte 
avfallspunktene i aktuelle byggeområder, samt anbefalt kjøremønster for 

renovasjonskjøretøy i sentrum sett under ett. Funn skal redegjøres for som 
temakart og legges til grunn for vurdering av avfallspunkter i nye detaljplaner i 

sentrumsområdet. 
 

Alternativer: 
Stasjonært avfallssug legges til grunn for fremtidig renovasjonsløsning i Ås 

sentrum. Den innledende kartleggingen som er gjennomført, følges opp med mer 
detaljert planlegging av stasjonært avfallssug med særlig fokus på 

gjennomføring, herunder detaljerte kostnadsberegninger, detaljplanlegging av 
foretrukne rørtraséer og øvrig infrastruktur, samt avklaring av muligheten for 
etablering av sentral. 
 

Kan vedtaket påklages? Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart 
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F-41/21 
Gnr 54 bnr 353 og 361 - Ny verdivurdering 
 
Saksbehandler:  Tiril Røssum-Tokerud Saksnr.:  20/01152-17 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) 30/21 26.05.2021 

2 Formannskapet 41/21 02.06.2021 

3 Kommunestyret   

 

 

 

Innstilling fra HTP publiseres i Teams og på Ås kommunes hjemmeside 

her. Den foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kommunen tilbyr seg å overta gnr 54 bnr 353 vederlagsfritt mot drift og 

vedlikehold av gangveien. Begrunnelsen for at arealet overtas 
vederlagsfritt er som følger: 

a. Verdien ved en ekspropriasjon anses å være kr 0, jf. LB-2019-

55002. 
b. Det er en fordel for alle parter at gangveien driftes og vedlikeholdes 

både frem til BS9 opparbeides (for kommunen) og etter at BS9 
opparbeides (for grunneier). 

 

2. Kommunen selger den delen av gnr 54 bnr 361 som er regulert til 
sentrumsformål (ca. 253 kvm), innenfor felt BS9 i R-287 

Områdereguleringsplan for Ås sentralområde, for kr 4 800 000 i henhold til 
verdivurderingen av 22.04.2021.  

 

Ås, 10.05.2021 
 

 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør kommunalsjef 

  
Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
Formannskapet 

Kommunestyret 
 
Vedlegg: 

Verdivurdering Ås kommune Gnr 54 bnr 361 
Verdivurdering Gårds nr 54 Bruks nr 353 fra Norsk Eiendomstaksering 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

LB-2019-55002: https://lovdata.no/dokument/LBSIV/avgjorelse/lb-2019-
55002?q=LB-2019-55002 
 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-teknikk-og-plan-26-05-2021.350480.MD1I815767oa6b6.pts.html
https://lovdata.no/dokument/LBSIV/avgjorelse/lb-2019-55002?q=LB-2019-55002
https://lovdata.no/dokument/LBSIV/avgjorelse/lb-2019-55002?q=LB-2019-55002
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Saksbehandler sender vedtaket til: 

Grunneiere gnr 54 bnr 353 og 361.  
 
 

Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok følgende i sak 107/20, punkt 3: Rådmannen gjør videre 
utredning rundt de juridiske-, planfaglige- og verdimessige forholdene av 

eiendom 54/353 før saken behandles på nytt. Eiendom 54/361 selges ikke før 
detaljplan foreligger. 

 
Denne saken er en oppfølging av dette vedtaket. 

 
Fakta i saken: 
Gangveien på gnr 54 bnr 353 ble opparbeidet i forbindelse med at BaneNOR 

bygde dobbeltspor i 1991. Gangveien var anleggsvei frem til 1993/94, og ca 900 
meter av gangveien ble siden overtatt av kommunen. Det var tydelig i avtalen 

mellom kommunen og BaneNOR at kommunen selv måtte stå for nødvendig 
grunnerverv for å få adgang til gangveien fra nord. Det ble tilbudt kr 50/m2 for 
arealene til eierne av gbnr 54/353 og 54/354. Dette ble godtatt av grunneierne 

for eiendommene i brev av 27.05.1998, dersom kommunen bekostet gjerde 
mellom gangveien og eiendommene. Kostnaden til slikt gjerde ble anslått til kr 

16 000, altså en betydelig kostnad sett i forhold til prisen på arealene. 
Formannskapet vedtok 14.10.1998 å erverve grunnen, samt å dekke kostnadene 
til oppmåling og overdragelse samt nettinggjerde. Utgiftene skulle dekkes over 

1999-budsjettet. Begge eiendommene ble fradelt og oppmålt for kommunens 
regning for kr 9 744 den 24.11.1999. Eierne av gnr 54 bnr 354 godtok 

kommunens tilbud, og kommunen overtok eiendommen 05.04.2001.Kommunen 
sendte forslag til skjøte også til eierne av gnr 54 bnr 353 den 02.03.2001. Det 
ble i følgebrevet nevnt at man jobbet med finansiering av gjerdet. Skjøtet ble 

ikke returnert i signert stand.  
 

Etter dette har det ikke vært bevegelse i saken før grunneierne henvendte seg til 
kommunen 19.01.2020 med forespørsel om å makeskifte gnr 54 bnr 361 med 
gnr 54 bnr 353. 

 
Grunneierne ble informert om saksgangen 17.02.2020; verdivurdering måtte 

foreligge for å fastslå eventuell verdidifferanse før et makeskifte kunne 
gjennomføres. Ifølge opplysninger fra eierne mottatt 21.04.2020 ble det 
opprinnelige tilbudet fra 2001 muntlig avslått fordi de synes prisen var lav.  

 
Verdivurderinger ble innhentet i juli 2020. 

Gangveiparsellen ble verdivurdert til kr 200 000, dvs kr 740 per m2  
 
Eiernes advokat purret på kommunen i oktober 2020. 

 
Kommunestyret vedtok i sak 107/20 den 25.11.2020 i punkt 3 følgende: 

Rådmannen gjør videre utredning rundt de juridiske-, planfaglige- og 
verdimessige forholdene av eiendom 54/353 før saken behandles på nytt. 

Eiendom 54/361 selges ikke før detaljplan foreligger. 
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Kommunedirektøren har deretter hatt møte med utbygger av BS9 hvor det ble 

enighet om å innhente ny verdivurdering for gnr 54 bnr 361. Ny verdivurdering 
forelå i april 2021 og er på kr 19 000 pr kvm for den del av arealet som er avsatt 
til BS9. Det er ikke innhentet ny vurdering av gangveiarealet. Detaljregulering er 

foreløpig ikke gjennomført. 
 

Eierne av BS9 er interesserte i å kjøpe kommunens andel av BS9 for kr 
19 000/m2. Eier av BS9 har anmerkning til at taksten har lagt til grunn at 
kabelpåvisning sannsynligvis ikke kommer i konflikt med utbyggingen. Det er 

likevel hensyntatt en risiko ift. kabelpåvisningen, slik at verdivurderingen har gitt 
fradrag for denne usikkerheten. Se takst side 17.  

 
Vurdering: 

Kommunedirektøren vil i det følgende gjøre en juridisk-, planfaglig-, og 
verdimessig vurdering av forholdene rundt gnr 54 bnr 353. 
 

Juridisk sett har kommunen per i dag ingen rettighet til å ha gangvei over gnr 54 
bnr 353. Dette betyr at grunneier kan velge å sperre eller fjerne veien dersom de 

ønsker det. 
 
Gangveien er imidlertid, gjennom områdereguleringsplanen for Ås sentrum fra 

2019, regulert til kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk 
infrastrukturtrasé med feltnavn SKF2, samt baneformål. Om SKF1 og 2 står det i 

planbestemmelse 5.5 som følger: 
5.5 Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer 
(SKF1-2) Innenfor SKF1-2 kan det opparbeides gang- og sykkelvei med samme 

standard som SGS. Gang- og sykkelveien kan benyttes som driftsvei for 
tilgrensende landbrukseiendommer. 

 
Bane NOR kan benytte gang- og sykkelveien ved drift og vedlikehold av 
jernbanen, samt stenge veien ved behov. Gang- og sykkelveien skal istandsettes 

etter stengeperioder med reparasjon av eventuelle skader samt nødvendig 
rengjøring for å opprettholde god fremkommelighet. 

 
Langs gangveien er det regulert inn en grønnstruktur med feltnavn G13. Om G13 
står det i bestemmelse 6.3: 

Grønnstrukturen skal ha bredde som anvist på plankart, og utformes slik at det 
kan tas i bruk som del av overordnet overvannshåndtering og tjene som flomvei 

for tilgrensende områder, jf. punkt 3.6. 
 
Grønnstruktur og fellesarealer i byggeområdene skal etableres slik at 

møteplasser og grøntområder tilknyttes overordnet grønnstruktur. Det skal 
etableres gjennomgående tursti langs grønnstrukturen. 

 
Det skal utarbeides skjøtselsplan for drift av områdene G13-16 før det gis 
igangsettingstillatelse for bebyggelse i byggeområdene omfattet av 

rekkefølgekrav for opparbeidelse, jf. punkt 2.2.1. Skjøtselsplanen skal gi 
bindende føringer om driftsansvar i områdene. 
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I 2.2.1 er det angitt at opparbeidelse av grøntområde og overvannsløsninger 
langs jernbanen Moer G13 er rekkefølgekrav for ramme-/igangsettingstillatelse 

innenfor BS9. 
 
Dette betyr at det må etableres tursti langs G13 for at man skal få tillatelse til å 

bygge på BS9. Gang-/sykkelveien oppfyller rekkefølgekravet i 2.2.1. At det 
allerede er etablert en gang-/sykkelvei her medfører en stor fordel for eierne av 

BS9, som dermed vil slippe kostnaden med å opparbeide turveien i forbindelse 
med utbyggingen, fordi BaneNOR allerede har opparbeidet veien, og kommunen 
har driftet og vedlikeholdt den siden 1993. 

 
Advokat Koren har anført at kommunen har tre valg i saken; enten å 

ekspropriere grunnen, fjerne gangveien eller komme frem til en avtale med 
grunneier om erverv. 

 
I avtalen mellom NSB og Grunneier, som grunneier selv har lagt frem, går det 
frem at NSB skulle fjerne veien dersom de ikke avtalte at grunneier skulle overta 

veien. Ettersom veien ikke ble fjernet, må det legges til grunn at slik avtale ble 
inngått. Dersom slik avtale ikke ble inngått vil det være BaneNOR som har 

ansvaret for å fjerne veien og ikke kommunen. Veien er nå imidlertid regulert inn 
i områdereguleringsplanen, og ettersom BaneNOR gjennom planbestemmelse 5.5 
har hjemmel til å benytte traséen for drift og vedlikehold anses det som lite 

hensiktsmessig å vurdere en slik løsning på nåværende tidspunkt, særlig når 
grunneierne også må opparbeide turvei langs G13 for å få bygge på BS9. 

Resultatet kan i ytterste konsekvens bli at BaneNOR ber om at arealet 
eksproprieres for å sikre fremkommelighet dersom grunneier fjerner gangveien. 
For kommunen er det imidlertid ikke noe i veien for å godta at grunneier fjerner 

veien og selv eventuelt må opparbeide ny turvei i forbindelse med utbyggingen 
av BS9. 

 
Ekspropriasjon eller fjerning av gangveien anses etter dette ikke som spesielt 
aktuelle alternativ. For ordens skyld vil kommunedirektøren bemerke at 

Borgarting lagmannsrett i overskjønn LB-2019-55002 satte 
ekspropriasjonserstatningen til kr 0 for areal ekspropriert fra NGI til gang- og 

sykkelsti over Ring 3/Sognsveien i Oslo som ble bygget av Statens Vegvesen. 
Det ble ansett som påregnelig at kommunen ville betinget seg fri grunn til dette 
tiltaket om ikke vegvesenet hadde bygget gang og sykkelveien. Det ble også 

ansett at tiltaket tilførte større verdi til NGIs eiendom enn verdien av grunnen 
som ble ekspropriert, fordi NGI slapp å bidra økonomisk til opparbeidelsen av 

gang- og sykkelveien. Ekspropriasjonserstatningen ble derfor satt til kr 0, jf. 
ekspropriasjonserstatningslova §§ 5 og 9. Overskjønnet ble ikke tillatt fremmet 
for høyesterett, og er altså rettskraftig. 

 
Koren anfører også at et alternativ er å komme frem til en avtale om 

grunnerverv. Det foreligger en verdivurdering på kr 740,47 per m2 fra 2020. I 
denne verdivurderingen er det lagt til grunn en stripeverdi på 35 % av 
gjennomsnittlig boligtomtverdi på Ås etter den modell Statens vegvesen benytter 

ved stripeerverv. Med bakgrunn i overskjønnet fra Borgarting Lagmannsrett 
ovenfor er det grunn til å tro at Statens vegvesen ikke ville benyttet den 

modellen i dette tilfellet. Kommunedirektøren vil ikke anbefale å erverve arealet 
for kr 740,47/m2, når verdivurderingen fra 2020 er gjort med sviktende 

forutsetninger.  
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Ettersom kommunen har driftet og vedlikeholdt gangveien uten formell rettighet 

til dette kan det virke urimelig at det ikke ytes vederlag for arealet. Dette 
forholdet medfører imidlertid en besparelse for utbygger av BS9 i dag, ettersom 
det nå allerede finnes turvei langs BS9. Dersom kommunen ikke hadde driftet og 

vedlikeholdt denne siden 1993 ville det vært behov for å bygge turvei før det 
kunne igangsettes noe prosjekt på BS9. Det er også på det rene at grunneierne 

avslo kommunens tilbud om vederlag for kjøp av arealet i 2001, et tilbud naboen 
takket ja til. 
 

Kommunedirektøren vil bemerke at det er uheldig at kommunen i sin tid ikke 
fulgte opp det formelle i saken, og at kommunen har driftet en gangvei på 

annenmanns grunn i ca 20 år. Det er derfor positivt at eierne ved utbygging av 
BS9 også selv vil få fordeler av dette forholdet som et slags vederlag for bruken 

gjennom 18 år. At kommunen har driftet og vedlikeholdt veien i 18 år slik at 
eierne får en lavere kostnad for å opparbeide turvei, samt at kommunen har 
betalt for opprettelse av gangveiparsellen som egen grunneiendom, noe som er 

en fordel dersom turveien skal overtas av kommunen (pris i dag kr 38 016), 
anses å være av klart større verdi enn summen som ble tilbudt i 2001 også hvis 

man indeksregulerer tilbudet fra 2001 på 13 505 kr, som i dag er kr 21 706,49. 
Grunneierne anses dermed ikke å ha lidt noe tap ved at kommunen har driftet 
gangveien på deres eiendom. 

 
Kommunedirektøren har etter dette kommet frem til at den beste løsningen er å 

tilby grunneierne å overta gnr 54 bnr 353 vederlagsfritt nå, slik at vi kan sikre 
drift og vedlikehold av gangveien både før og etter utbyggingen av BS9 
igangsettes. En slik løsning vil være fordelaktig for grunneierne fordi de da ikke 

vil ha plikt til å drifte og vedlikeholde turveien etter utbyggingen. For kommunen 
er det positivt å sikre at gangveien er åpen for ferdsel frem til BS9 utvikles. 

Dersom grunneier ikke ønsker dette, anbefaler kommunedirektøren å la 
eierforholdene bestå. Dette betyr at det vil være eierne av BS9 som har ansvaret 
for å drifte og vedlikeholde gangveien på gnr 54 bnr 353. 

 
Når det gjelder den delen av gnr 54 bnr 361 som er regulert til BS9 anbefaler 

kommunedirektøren at man selger denne nå for kr 4 800 000 i henhold til 
verdivurderingen av 22.04.2021 (vedlagt). Dette fordi det er vanskelig for eierne 
av resten av BS9 å gå videre med et prosjekt og en detaljregulering uten å ha 

sikret seg eierskap til dette arealet. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Å overta gnr 54 bnr 353 vederlagsfritt har ingen økonomiske konsekvenser ut 
over kostnadene til tinglysning av eierskiftet. Gangveien driftes og vedlikeholdes 

allerede i dag av kommunen, og parsellen er allerede oppmålt. 
 

Salg av del av gnr 54 bnr 361 vil gi kommunen en inntekt på kr 4 800 000. 
 
Miljømessige konsekvenser: 

Ingen. 
 

 
  



Ås kommune 

Formannskapet 02.06.2021  Side 25 av 72 

 

Alternativer: 
For gnr 54 bnr 353 foreligger følgende alternativer til kommunedirektørens 

innstilling om å overta arealet vederlagsfritt slik at drift og vedlikehold av 
arealet sikres for fremtiden: 

 

 La grunneierne beholde arealet i påvente av en utvikling av eiendommen 
 Innhente ny takst og kjøpe arealet 

 
For del av gnr 54 bnr 361 foreligger bl.a. følgende alternativer til innstillingen om 
salg til avholdt takst: 

 Beholde arealet i påvente av endelig regulering av BS9 
 Beholde arealet i påvente av endelig regulering av BS8 (Hangartomta) 

 
Konklusjon med begrunnelse: 

Kommunedirektøren anbefaler at kommunen tilbyr seg å overta gnr 54 bnr 353 
vederlagsfritt mot drift og vedlikehold av gangveien. 
Begrunnelsen for at arealet overtas vederlagsfritt er at verdien ved en 

ekspropriasjon anses å være kr 0, jf. LB-2019-55002, og at det er en fordel for 
alle parter at gangveien driftes og vedlikeholdes både frem til BS9 opparbeides 

(for kommunen) og etter at BS9 opparbeides (for grunneier). 
 
Kommunedirektøren anbefaler at kommunen selger den delen av gnr 54 bnr 361 

som er regulert til BS9 for kr 4 800 000 i henhold til verdivurderingen av 
22.04.2021 før detaljregulering foreligger. Dette fordi det er vanskelig for eierne 

av resten av BS9 å gå videre med et prosjekt og en detaljregulering uten å ha 
sikret seg eierskap til dette arealet. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei. 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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F-42/21 
Rullering av tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 
2021 
 
Saksbehandler:  Linda Beate Øye Saksnr.:  21/00849-24 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø 13/21 25.05.2021 

2 Hovedutvalg for teknikk og plan 32/21 26.05.2021 

3 Formannskapet 42/21 02.06.2021 

4 Kommunestyret   

 

 

 

Innstillinger fra utvalgene publiseres i Teams og på Ås kommunes 

hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 

 

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

2. Økonomisk konsekvens vurderes i forbindelse med kommunens 
handlingsprogram for 2022-2025 og budsjett for 2022 

 

Ås, 07.05.2021 
 

Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør Kommunalsjef 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for næring og miljø 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

Formannskapet 
Kommunestyret 

  
 
Vedlegg: 

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

 
Saksutredning: 

 

 
Fakta i saken: 

 
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv skal rulleres hvert år. For å kunne 
søke spillemidler fra Kulturdepartementet er det et krav at tiltaket er vedtatt i en 

kommunal plan. Det kan søkes om spillemidler etter at tiltak er gjennomført. 
 

https://www.as.kommune.no/moeter-og-saksdokumenter.350480.no.html
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Forespørsel om innspill til planen ble lagt ut på internett og delt videre i sosiale 
medier. Totalt kom det inn 23 innspill fra organisasjoner og private. 11 innspill 

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

tiltaksplanen oppfyller ikke kriteriene for å bli tatt med i planen.  
 

20 tiltak er fjernet fra årets plan da er ferdig behandlet og fått utbetalt 
spillemidler, ikke er realiserbare på grunn av manglende finansiering, 
grunneieravtaler eller på andre måter ikke er gjennomførbare. Tiltakene må 

«eies» av en organisasjon for å kunne søke spillemidler.  
 

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

og behøver dermed ikke å tas med.  
 
Vurdering: 

 
Planen rulleres årlig der man legger opp til en utlysning på våren med tanke på 

innspill og politisk behandling rett før eller rett etter sommeren.  
 
Tiltakene som spilles inn til planen kan være ordinære idrettsanlegg eller 

nærmiljøanlegg, det kan være nyanlegg eller rehabilitering av eksisterende 
anlegg. Prosjektene skal være realistiske.  

 
I forbindelse med dette bør kommunen vurdere å endre utlysningen slik at 
tiltakene som spilles inn er mer i tråd med planens formål. Det kommer en del 

private innspill og gode ideer til planen. Denne idemyldringen bør tas vare på, 
men hører ikke hjemme i denne type plan da det ikke er konkrete tiltak med en 

organisasjon som eier eller er berettiget spillemidler.  
 
Økonomiske konsekvenser: 

 
Se tabell i vedlegg for antatt finansieringsbehov. Basert på vedtatt plan vil 

kommunedirektøren vurdere de ulike tiltakene og fremme forslag til kommunal 
finansiering i forbindelse med HP 2022-25. 
 

 
Konklusjon med begrunnelse: 

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

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

 
 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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F-43/21 
Finansiering av felles overvåkning av vannforekomster i 
vannområde Morsa 2022-2027 
 
Saksbehandler:  Linda Beate Øye Saksnr.:  18/01143-13 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø (HNM) 7/21 25.05.2021 

2 Formannskapet 43/21 02.06.2021 

3 Kommunestyret   

 

 

Innstilling fra HNM publiseres i Teams og på Ås kommunes hjemmeside 
her. Den foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

1. Ås kommune gir sin tilslutning til forslag til videre finansiering for felles 
overvåkning av vannforekomster i vannområde Morsa.  

2. Finansieringen fra kommunene skjer ut fra samme fordelingsnøkkel som 

bidrag til administrasjon av vannområdet, dvs at bidraget er basert på en 
kombinasjon av et tilskudd pr innbygger og per jordbruksareal innenfor 

vannområdet.  
3. Finansieringsordningen formaliseres med en foreløpig varighet på 6 år fra 

1.1.2022-31.12.2027. Varsel om uttreden fra finansieringsordningen må skje 

minimum ett kalenderår før iverksettelse. Overvåkningen er knyttet til 
vannområdets og kommunenes forpliktelser jf. Vanndirektivet. 

 
Ås, 10.05.2021 

 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 

Kommunedirektør Kommunalsjef 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for næring og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 

 
Vedlegg: 

1. Nivå for overvåking 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Morsa  

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-naering-og-miljoe-25-05-2021.350480.MD1I815809ob166.pts.html
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Saksutredning: 
 

 
1 Innledning – bakgrunn for saken 

 

Vannområdeutvalget Morsa er en videreføring av Morsa-prosjektet som startet opp i 
1999 som et samarbeid mellom kommuner, regionale myndigheter og brukerinteresser 

for å bedre vannkvaliteten i Vansjø-Hobølvassdraget. Arbeidet ble fra 2007 organisert 
som et vannområdeutvalg innenfor Vannregion Glomma. I 2011 ble også 
Hølenvassdraget og kystområdene nord for Hølen til Drøbak innlemmet i vannområde 

Morsa. Kommunene som er partnere i vannområdet er Nordre Follo, Enebakk, Indre 
Østfold, Våler, Moss, Råde, Vestby, Ås og Frogn.  

 
Vannområdeutvalget Morsa skal være et aktivt samarbeidsorgan for lokale og regionale 

myndigheter og andre interesser i vassdraget for å forbedre vannkvaliteten. 
Vannrammedirektivet og avløpsdirektivet fastslår at det skal gjennomføres helhetlig 
overvåkning av vannforekomstene.  

 
En av oppgavene til vannområdet, er å samordne den helhetlige overvåkningen av 

Morsa på vegne av kommunene og i samarbeid med statsforvalteren. Dette sikrer en 
faglig god gjennomføring av den helhetlige overvåkningen, på en administrativt effektiv 
måte. 

  
Alle kommunen i Morsa vedtok i 2014 sak om finansiering av overvåkingen for perioden 

fra 2015-2021. Det er nå behov for nye vedtak i kommunen om videre finansiering av 
en helhetlig overvåking.  
 

Vannområdeutvalget Morsa behandlet i møte 13. oktober 2020 sak om Videre 
finansiering av overvåking for vannområde Morsa, og fattet følgende vedtak: 

 
Vannområdeutvalget anmoder kommunene om vedtak om fortsatt samarbeid og 
finansiering av en helhetlig overvåking av vassdragene våre for perioden fra 

01.01.2022 – 31.12.2027. 
  

Finansiering av overvåkingskostnadene fordeles mellom kommunene som 
beskrevet i tabell 2. Vannområdeutvalget anmoder Fylkesmannen om minimum å 
opprettholde dagens nivå på bidrag til overvåkingen. 

 
 

2 Nivå for overvåkningen 
 
Hvorfor overvåkning? 

 
I henhold til vannforskriften skal det gjennomføres tiltak slik at alle vannforekomster 

kan oppnå god økologisk tilstand innen en fastsatt frist. I vannområde Morsa har det 
vært gjennomført omfattende tiltak for å bedre vannkvaliteten, og det vil fortsatt være 
behov for omfattende tiltak i årene som kommer. Overvåkning av vannforekomstene 

gir grunnlaget for å gjennomføre en kunnskapsbasert forvaltning av vannforekomstene. 
Overvåkningen vil bidra til å gi svar på hvilke tiltak som trengs for å nå miljømålene, 

om gjennomførte tiltak har den ønskede effekten og om kommunene faktisk har nådd 
miljømålene for en vannforekomst.  
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I vannområde Morsa eksisterer det lange tidsserier med grundig overvåking for mange 
stasjoner. I kombinasjon med omfattende tiltaksgjennomføring, og den gode 

organiseringen i vannområdet, medfører dette at overvåkingsdataene er svært mye 
brukt i både nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Overvåkingsdataene har 
også blitt brukt til å utarbeide nasjonale systemer og veiledere til vannforvaltningen. 

 
Nivå for overvåkingen i Morsa: 

 
Overvåkingsplanen for Morsa er utarbeidet i et tett samarbeid med kommunene, 
statsforvalteren og forskere. Denne skal minimum overholde vannforskriftens krav til 

en helhetlig overvåking. Da mange av vassdragene i området er sårbare og med store 
brukerinteresser, er det lagt opp til en mer omfattende overvåking for flere av 

stasjonene. Dette bidrar også til å opprettholde de gode langtidsseriene som er i 
Vansjø-Hobølvassdraget og en god kunnskap om utviklingen i vannkvaliteten. 

  
En detaljert plan for overvåkingen finnes i vedlegg 1. Ved behov vil denne kunne 
justeres underveis, i samarbeid med aktuelle kommuner og statsforvalteren.   

 
Kort fortalt gjennomføres per i dag omfattende overvåking av 11 innsjøstasjoner, 

hvorav noen overvåkes årlig og noen hvert 3. år. Innsjøstasjonene som overvåkes er: 
- Sætertjern, hvert 3. år 
- Bindingsvannet, hvert 3. år 

- Langen, hvert 3. år 
- Våg, hvert 3. år 

- Mjær, årlig 
- Sæbyvannet, årlig 
- Vansjø - Storefjorden, årlig 

- Vansjø – sundet, årlig 
- Vansjø - Vanemfjorden, årlig 

- Vansjø – Nesparken, årlig 
- Vansjø – Grepperødfjorden, hvert 3. år 

 

For bekker og elver tas vannprøver fra 14 lokaliteter. Prøvene tas hver 14. dag 
gjennom hele året, og analyseres for kjemiske parametere og bakterier. 

 
I tillegg overvåkes bunndyr og begroingsalger i bekker og elver. Denne overvåkingen 
skal gjennomføres hvert 3. år. I Morsa overvåkes omtrent 37 lokaliteter for bunndyr og 

37 lokaliteter for begroingsalger.  
 

Gjennomsnittlige årlige kostnader for overvåkningen som er tenkt gjennomført er 
anslått til kr. 1.300.000,- eks mva, basert på forventet prisnivå i 2022.  
 

 
3 Finansiering 

 
For finansiering av overvåkning gjelder prinsippet om at «forurenser betaler». 
Hovedutfordringen i vannområde Morsa er for store tilførsler av næringsstoffer, som 

kan bidra til uønskede algeoppblomstringer. Det er også dette overvåkningen fokuserer 
på. De største tilførslene av næringsstoffer til vassdragene kommer fra kommunalt 

avløp, avløp fra spredt bebyggelse og fra landbruk.  
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Fordeling av overvåkningskostnader: 
Overvåkningskostnadene vil variere mye fra år til år. Dette skyldes at ikke alle 

vannforekomstene og parameterne skal overvåkes årlig. For eksempel legges det opp 
til at mange av innsjøene skal overvåkes hvert 3. år. Det samme gjelder biologiske 
parametere i bekker og elver, som også skal overvåkes hvert 3. år. For at utgiften til 

overvåkningen skal bli mer forutsigbar for partene foreslås det årlige innbetalinger for 
et «gjennomsnittlig» overvåkningsår til vannområde Morsa. I år med mindre utgifter til 

overvåkning kan overskytende midler stå på et overvåkningsfond til påfølgende år med 
høyere kostnader.  
 

Statsforvalteren får statlige midler til å bidra til overvåkning i vannområdene. Hvor 
store tildelinger statsforvalteren har til fordeling vil kunne variere fra år til år. I 

beregningene nedenfor er det anslått årlig bidrag fra statsforvalteren på kr. 400.000,-. 
 

Vannområde Morsa har over de siste årene bygd opp et overskudd på 
overvåkingsfondet. Det er i beregningene under budsjettert med bruk av kr 200.000,- 
årlig fra eget overvåkingsfond.  

 
De resterende kostnadene til overvåkning er foreslått fordelt mellom alle Morsa-

kommunene etter den samme finansieringsnøkkelen som benyttes til å fastsette 
kontingent for administrasjon av Morsa, altså innbyggertall og jordbruksareal i 
kommunen som ligger innenfor vannområdet. I tabellen nedenfor er fordelingsnøkkelen 

omregnet til % -fordeling mellom kommunene. Med denne fordelingsnøkkelen vil de 
årlige kostnadene for kommunene bli som i tabellen nedenfor. Det er forutsatt en årlig 

gjennomsnittlig overvåkningskostnad på kr. 1.300.000,- i 2022, indeksregulert med en 
økning på 3,5 % til 2027. Det gjøres oppmerksom på at både overvåkningskostnaden 
og tildelinger fra statsforvalteren er anslag, slik at kommunenes kostnader vil kunne bli 

noe justert.   
 

Det er lagt opp til en lavere årlig innbetaling fra hver enkelt kommune fra 2022 
enn vi har hatt i perioden fra 2015-2021. Dette skyldes mer statlig tildeling enn 
budsjettert i denne perioden, slik at for den neste 6-års perioden kan det 

budsjetteres med bruk av fondsmidler.  
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Tabell 2: Forslag til finansiering av videre overvåkning vannområde Morsa 

Vannområdeutvalget Morsa 

%-fordeling  
kommunenes 

andel 
Innbetalt 

2020 2022 
2023- 
2027 

        

Inntekter       

Enebakk kommune 
3,7 33 064 25 622 Årlig 

indeksregulering 

Indre Østfold 9,3 84 093 65 166 … 

Våler kommune 7,9 71 741 55 594 … 

Moss kommune 35,3 318 780 247 030 … 

Råde kommune 6,4 57 393 44 475 … 

Nordre Follo kommune 8,5 76 732 59 461 … 

Vestby kommune 14,6 132 003 102 292 … 

Frogn kommune 7,3 66 376 51 436 … 

Ås kommune 7,0 63 132 48 923 … 

Overvåkning kommunene 100 903 314 700 000 … 

        

Antatt statlig tildeling fra 
statsforvalteren   

 
400 000 

… 

Budsjettert bruk av fond    200 000 … 

        

Årlige overvåkningsmidler    1 300 000 … 

 

Det er viktig å merke seg at kommunenes bidrag til overvåkning i hvert fall delvis kan 
finansieres gjennom gebyrinntekter. VA-gebyrer kan benyttes til overvåkning. 

Kommunene har også anledning til å innhente midler til overvåkning fra 
industribedrifter med påslipp til kommunalt avløpsnett, dersom dette fastsettes i 
kommunens påslippsavtale med bedriften. Det bør også vurderes om kommunene har 

anledning til å ta inn gebyrer til overvåkning gjennom tilsynsgebyret for separate 
avløpsanlegg. Hvor stor andel av overvåkningsutgiftene som kan/skal dekkes fra 

gebyrinntektene, bør vurderes i hver enkelt kommune.  
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F-44/21 
Forslag til videre organisering, finansiering og varighet 
av samarbeidet i vannområdet Morsa: Vansjø/Hobøl- og 
Hølenvassdraget med tilgrensende kystbekker og 
kystområder 
 
Saksbehandler:  Linda Beate Øye Saksnr.:  18/01143-14 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø (HNM) 8/21 25.05.2021 

2 Formannskapet 44/21 02.06.2021 

3 Kommunestyret   

 

 

Innstilling fra HNM publiseres i Teams og på Ås kommunes hjemmeside 

her. Den foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Ås kommune gir sin tilslutning til videre partnerskapssamarbeid i 

vannområdet Morsa. Organiseringen skjer i tråd med beskrivelsen i dette 
saksframlegget og «Mandat for vannområdet MORSA» 13.10.2020. 
 

2. Partnerskapet formaliseres med en foreløpig varighet på 6 år fra 
01.01.2022-31.12.2027. Varsel om uttreden av partnerskapet må skje 

minimum ett kalenderår før iverksettelse. 
 

3. Finansieringen fra kommunene skjer ved et årlig driftstilskudd, der 

finansieringsnøkkelen en basert på en kombinasjon av et tilskudd pr 
innbygger og per jordbruksareal i vannområdet. Det vises til 

finansieringsplan i tabell 2 og 3 i saksutredningen.  
 

 
Ås, 10.05.2021 
 

Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør Kommunalsjef 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for næring og miljø 
Formannskapet 

Kommunestyret 
 

Vedlegg: 
Vedlegg 1. Mandat vannområde Morsa versjon 13.10.2020 
Vedlegg 2. Overvåkingsresultater 

Vedlegg 3. Referat møte 1 -2020 vannområdeutvalget Morsa 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-naering-og-miljoe-25-05-2021.350480.MD1I815809ob166.pts.html
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Saksbehandler sender vedtaket til: 

Morsa 
 
 

Saksutredning: 
 

1 Bakgrunn for saken 
Vannområde Morsa omfatter Vansjø-Hobølvassdraget og kystbekker og kystvann 
fra Drøbak i nord til Saltnes i Råde i sør. Vannområdet Morsa er et etablert 

samarbeid for å gjennomføre nødvendig arbeid etter vannforskriften.  
 

Hovedformålet med vannområdearbeidet er å bedre vannkvaliteten i vann og 
vassdrag innenfor Morsa. Det generelle kravet i vannforskriften er at alle 

vannforekomster skal oppnå god økologisk og kjemisk tilstand. Arbeidet for rent 
vann i vassdragene sørger for at vi ivaretar eller får tilbakeført viktige brukermål 
i vassdragene. Viktige brukerinteresser knyttet til vassdragene er blant annet: 

- Drikkevann 
- Bading 

- Fiske 
- Attraktive rekreasjonsområder 
- En «sunn» Oslofjord, med gode bestander av naturlige arter for fjorden 

- Jordvanning 
- Båtliv 

- Attraktive områder for boliger og fritidsboliger 
- Turisme 
- Godt naturmiljø med naturlige arter og lite miljøgifter 

 
Morsa har siden 1999 jobbet systematisk med tiltak for å bedre vannkvaliteten i 

vassdragene. Morsa-prosjektet ble igangsatt etter initiativ fra kommunene langs 
Vansjø-Hobølvassdraget. I tråd med Vannforskriften, som ble innført i 2007, er 
området utvidet til også å omfatte kystbekker og kystområder. Det er 9 

kommuner som inngår i vannområde Morsa; Enebakk, Nordre Follo, Ås, Frogn, 
Vestby, Indre Østfold, Våler, Moss og Råde. Kart over vannområdet vises i figur 

1. 
 



Ås kommune 

Formannskapet 02.06.2021  Side 35 av 72 

 

 
Figur 1. Kart over vannområde Morsa 

 
Alle kommunene ovenfor vedtok i 2015 sak om organisering, finansiering og 

varighet av samarbeidet vannområde Morsa. Det ble da vedtatt samarbeid for 
perioden 1.1.2016-31.12.2021. I saken fra 2015 ble det oppgitt at det 

sannsynligvis ville være behov for å fortsette samarbeidet etter 2021, men at 
dette ville bli tatt opp til ny vurdering på slutten av perioden.  

 
Det er nå derfor behov for nye vedtak i alle kommunene om videre drift av 
vannområdet Morsa. Vannområdeutvalget Morsa behandlet i møte 13. oktober 

2020 sak om Videre drift av vannområde Morsa – finansiering, organisering, 
varighet og prosess, og fattet følgende vedtak: 

 
Vannområdeutvalget anmoder kommunene om vedtak om fortsatt partnerskap 
med en varighet på 6 år fra 01.01.2022 – 31.12.2027.  

 
Finansiering av videre drift fordeles mellom kommunene som beskrevet i tabell 

1. Vannområdeutvalget anmoder fylkeskommunen om minimum å opprettholde 
dagens nivå på tildelinger til administrasjon av vannområde Morsa.  
  

 
 

2 Kort om arbeidet i vannområde Morsa  
I vannområde Morsa har det vært, og er fortsatt store utfordringer med 
vannkvaliteten i mange av vassdragene. Hovedutfordringene i vassdraget har 

vært å redusere utslipp av fosfor fra avløp og jordbruk. I tillegg er vassdragene 
påvirket av flom og erosjon, avrenning fra urbane områder, industri, 

vassdragsregulering, krepsepest, fiskevandringshindre med mer. 
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Det er gjennomført omfattende og kostbare tiltak, spesielt innenfor avløp (både 
separate avløpsanlegg og kommunalt avløp) og i landbrukssektoren. Arbeidet 

som er gjennomført er basert på prinsippet om en kunnskapsbasert forvaltning. 
Basert på opparbeidet kunnskap er det utarbeidet og vedtatt tiltaksplaner på 
tvers av sektorer og administrative grenser for å bedre vannkvaliteten.  

 
Kystbekkene i vannområdet (fra Drøbak i nord til Saltnes i Råde i sør), er viktige 

gyteområder for sjøørreten og har stor betydning for vannkvaliteten og 
tilstanden for fisken i Oslofjorden.  
 

Det er også utfordringer med miljøgifter, som forurensede sedimenter i 
Mossesundet og organiske forbindelser som PFOS/PFAS i Vansjø. 

 
For Vansjø-Hobølvassdraget, der tiltaksarbeidet har pågått lengst, har det de 

siste årene vært en klar bedring i vannkvaliteten i vassdragene. Dette viser at 
gjennomførte tiltak nytter. Likevel er det fortsatt et godt stykke igjen til 
miljømålene etter vannforskriften er nådd for mange av vannforekomstene. For 

eksempel var det i perioden fra 2001-2007 så store oppblomstringer av 
giftproduserende alger i Vansjø at det ikke var tilrådelig å bade i innsjøen, og 

vannet ble betegnet som «algesuppe». I 2019 og 2020 oppstod det igjen 
oppblomstringer av giftproduserende alger, som medførte at det i perioder ikke 
var tilrådelig å bade i deler av Vansjø. Selv om algeoppblomstringene i 2019 og 

2020 var på et mye lavere nivå enn det en så på tidlig 2000-tallet, viser dette at 
et fortsatt fokus på å bedre vannkvaliteten er svært viktig. Man er fortsatt langt 

unna målet om god tilstand i vassdragene våre, og brukerinteressene er fortsatt 
truet. I tillegg gir klimaendringene større utfordringer med økt tilførsel av 
næringsstoffer til vassdragene og bedre vilkår for uønsket algevekst. Det er altså 

fortsatt et stort behov for videre oppfølging av tiltak. Faktaark om siste års 
overvåkning av Vansjø-Hobølvassdraget følger vedlagt.  
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3 Om Vanndirektivet og vannforskriftens planfaser 
 

3.1. Vannforskriften gjennomfører Vanndirektivet i norsk rett 
Forskrift om rammer for vannforvaltningen (heretter vannforskriften), trådte i 
kraft 1.1.2007. Den gjennomfører EUs rammedirektiv for vann (heretter 

vanndirektivet) i norsk rett. Vanndirektivet skal sørge for en helhetlig og 
økosystembasert forvaltning av alt vann i Norge og resten av Europa:  

 
Vannet skal forvaltes som en helhet fra fjell til fjord, dvs. at det er de 
naturgitte grensene for nedbørfeltene og kystområdene som skal danne 

forvaltningsgrensene.  
Overflatevann, grunnvann og kystvann skal ses i sammenheng.  

Forvaltning av vannmengder, vannkvalitet og økologi i vann skal ses under 
ett.  

Dette forutsetter samordning mellom de ulike sektorer som bruker og 
påvirker vann, og deres respektive myndigheter.  

 

Vannforskriften fastsetter typespesifikke miljømål1 for alle vannforekomster. 
Utgangspunktet er at alt ferskvann, kystvann (ut til en nautisk mil utenfor 

grunnlinjen) og grunnvann skal oppnå god økologisk tilstand.  
 
3.2 Planhjulet 

Arbeidet med å oppfylle vannmiljømålene etter vannforskriften er delt inn i faser 
på seks år. Figur 1 viser planhjulet og sentrale oppgaver som skal gjennomføres i 

hver fase. 
 
 

 
Figur 2 Planhjulet for gjennomføring etter vannforskriften. 

Fra 2022 går vi inn i en ny 6-årig planperiode etter arbeidet med vannforskriften. 

I denne 6-års perioden skal det gjennomføres tiltak for å oppnå miljømålene for 

vannforekomstene i vannområdet i henhold til tiltaksplaner, det skal utarbeides 

rapporteringer til myndighetene for gjennomførte tiltak, det skal gjennomføres 

overvåkning av vassdragene og det skal arbeides for at nødvendig kunnskap 

innhentes. I siste halvdel av planperioden skal det utarbeides nye planer for 

neste 6-års periode. Arbeidet skal koordineres og utføres på tvers av 

administrative grenser, og det er helt nødvendig at flere ulike sektorer og 

                                       
1Med typespesifikk menes at miljømålet varierer etter hva slags vannforekomst det er snakk om. 
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myndigheter står sammen i dette arbeidet. Dette gjennomføres best gjennom 

samarbeid i et vannområde.  

 

 

4 Organisering, finansiering og varighet av Morsa - 
Vannområdeutvalg for Vansjø/Hobøl- og Hølenvassdraget med 

tilgrensende kystområder 

 
4.1 Organisering 
 

Vannområdeutvalget Morsa er et partnerskap mellom berørte myndigheter i 
nedbørfeltet til Vansjø/Hobøl- og Hølenvassdraget med tilgrensende 

kystområder, slik området er geografisk definert i henhold til Vannforskriften. 
Vannområdeutvalget Morsa skal være et aktivt samarbeidsorgan for lokale og 
regionale myndigheter og andre interessenter i vassdragene for å oppnå målene 

om god økologisk tilstand. I henhold til Vannforskriften skal Morsa bidra til 
helhetlig vannforvaltning som krever en aktiv samordning av tiltak og virkemidler 

mellom alle berørte sektorer og myndigheter. Morsa har vært utpekt av 
Miljøverndepartementet som pilotvannområde for praktisk gjennomføring av 

Vannforskriften. 
 
Arbeidet i vassdraget koordineres av et vannområdeutvalg (styre). For mer 

utfyllende informasjon om vannområdearbeidet, vises det til mandat for 
vannområde Morsa (vedlegg 1).  

 
Beskrivelse av organisering for videre drift av vannområdet Morsa: Vannområdet 

Morsa har en fast ansatt daglig leder. Daglig leder er formelt ansatt i Våler 

kommune. 

Vannområdeutvalget: Vannområdeutvalget (styret) består av 

ordførerne/varaordfører i de ni kommunene, politisk representant fra Viken 

fylkeskommune, representant fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, representant 

fra NVE og fra Statens vegvesen. En av ordførerne er oppnevnt som leder av 

vannområdeutvalget. 

Arbeidsutvalget: Vannområdeutvalget har oppnevnt et arbeidsutvalg, der to 

representanter fra vannområdeutvalget sitter sammen med styreleder.  

Observatører vannområdeutvalget: Som observatører til vannområdeutvalget er 

det invitert en representant fra følgende brukerinteresser: 

- Akershus bondelag 

- Østfold bondelag 

- MOVAR 

- Vansjø grunneierlag 

- Forum for natur og friluftsliv  
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Temagruppene: Det er opprettet fem temagrupper i vannområde Morsa: 

- Temagruppe avløp 

- Temagruppe landbruk 

- Temagruppe overvåkning 

- Temagruppe Mossesundet 

- Temagruppa Morsa-midler 

I temagruppene sitter relevante representanter fra administrasjonen i 

kommunene, statsforvalteren og fylkeskommunen. I temagruppe landbruk deltar 

i tillegg Østfold og Akershus bondelag med en fast representant som observatør. 

Temagruppene omhandler de viktigste utfordringene og oppgavene i 

vannområdet. Vannområdeutvalget kan opprette og nedlegge temagrupper etter 

behov. 

Figur 3 viser en oversikt over organiseringen. 

 

Figur 3 Organisasjonskart for vannområde Morsa 

 
Organiseringen med vannområdet bidrar til et godt samarbeid mellom 

kommunene om relevante problemstillinger, noe som bidrar til god erfaring- og 
kunnskapsdeling og som effektiviserer arbeidet i hver enkelt kommune. Vi 
gjennomfører felles prosjekter med direkte nytteverdi for kommunene, ofte med 

økonomisk støtte fra stat eller fylkeskommune.  
 

4. 2 Finansiering av vannområdeutvalget 
Kommunenes bidrag til drift av Morsa har vært fordelt ut fra en fordelingsnøkkel 
der grunnlaget har vært kommunenes jordbruksareal og innbyggertall innenfor 

vannområdet. En slik finansieringsnøkkel tar hensyn til både kommunenes 
brukerinteresser og samlede belastning på vassdraget. Denne har vært oppfattet 

som en rettferdig fordeling mellom kommunene, og løsningen har også blitt 
adoptert av mange andre vannområdeutvalg. Fordelingsnøkkel fra 2011 mellom 
kommunene kommer frem i tabell 1. Når fordelingen ble satt opp i 2011 skulle 
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kommunene belastes 1 kr/daa jordbruksareal i vannområdet og 5 kr/innbygger i 
vannområdet. For lettere å kunne videreføre denne fordelingen, er denne 

omregnet til en % -fordeling mellom kommunene, og det er gjort tilpasninger 
etter kommunesammenslåingene. Fordeling i % av kommunenes bidrag inn i 
drift av vannområdet fra 2022 fremkommer av tabell 2. 
 
Tabell 1 Fordelingsnøkkel for kommunenes bidrag til drift av vannområdet i 2011. 

 Jordbruks-

areal målt i 

daa i 

vannområdet 

Antall 

innbyggere i 

vannområdet 

A 
1 kr/daa 

jordbruksareal 

i 

vannområdet 

B 
 5 kr per 

innbygger i 

vannområde 

 
Forslag til 

finansiering 

A+B per 

2011 

Enebakk           5.500     4.200          5.500    21.000   26.500 

Ski          29.000     6.500        29.000    32.500   61.500 

Hobøl         35.000     4.800        35.000    24.000   59.000 

Spydeberg           3.000     1.100          3.000      5.500   20.000* 

Våler        35.000     4.500        35.000    22.500   57.500 

Moss           7.000   30.000          7.000  150.000  157.000 

Rygge         27.000   14.300        27.000    71.500    98.500 

Råde         20.000     5.200        20.000    26.000    46.000 

Vestby        33.800   14.400        33.800     72.000  105.800 

Ås       16.600     6.800       16.600    34.000    50.600 

Frogn        3.200   10.000        3.200    50.000    53.200 

Kommunene      
215.100 

101.800     

 
 

Tabell 2. Fordeling av kommunenes bidrag til drift av vannområde Morsa 

  Fordeling i % av kommunenes andel 

Enebakk  3,7 

Indre Østfold 9,3 

Våler 7,9 

Moss 35,3 

Råde 6,4 

Nordre Follo 8,5 

Vestby 14,6 

Frogn 7,3 

Ås 7,0 

 
 

Vannområde Morsa har også fått årlig støtte til drift fra Viken fylkeskommune og 
Statlige midler fra Miljødirektoratet. Det er usikkert hvor mye driftsstøtte MORSA 
vil motta fra disse i perioden 2022-2027, men basert på erfaringstall vil vi 

beregne at vi mottar kr 200.000,- årlig fra Miljødirektoratet, og kr. 200.000,- fra 
fylkeskommunen. Ved store avvik i tildelinger fra Miljødirektoratet eller fra 

fylkeskommunene, vil det kunne bli behov for å justere innbetalingene fra 
kommunene. 
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I tillegg har vannområde Morsa oppsparte midler på driftsfond. Det vil derfor 
budsjetteres med bruk av kr 300.000,- årlig fra driftsfond til drift av vannområde 

Morsa i perioden fra 2022-2027.  
 
Det budsjetterers med et driftsbudsjett på kr. 1.650.000,- i 2022. Det vil være 

behov for en årlig indeksregulering av driftsbudsjettet på 3,5%. 
 

Dette gir følgende oversikt over behov for kommunale bidrag i neste 6-års 
periode, se tabell 3. Det er nødvendig at hver enkelt kommune legger inn sitt 
bidrag i sine årlige budsjetter. Det er lagt opp til en lavere årlig innbetaling fra 

hver enkelt kommune fra 2022 enn vi har hatt i perioden fra 2016-2021. Dette 
skyldes at vi har fått mer i statlig tildeling enn budsjettert med i denne perioden, 

slik at vi for den neste 6-års perioden kan budsjettere med bruk av fondsmidler.  
 
Tabell 3 Behov for kommunale bidrag i neste 6-årsperiode 

Vannområdeutvalget Morsa 

%-fordeling 
kommunenes 

andel Innbetalt 2020 2022 2023-2027 

         

Inntekter        

Enebakk 3,7 49 591 34 768 indeksregulering 

Indre Østfold 9,3 126 315 88 558 indeksregulering 

Våler 7,9 107 602 75 439 indeksregulering 

Moss 35,3 478 124 335 208 indeksregulering 

Råde 6,4 86 081 60 351 indeksregulering 

Nordre Follo 8,5 115 088 80 687 indeksregulering 

Vestby 14,6 197 986 138 806 indeksregulering 

Frogn 7,3 99 555 69 797 indeksregulering 

Ås 7,0 94 689 66 386 indeksregulering 

Driftsmidler kommunene 
 1 355 031 950 000 

          

Antatt tildeling av statlige midler    200 000 
 Antatt tildeling fra Viken fylkeskommune    200 000  

Budsjettert bruk av driftsfond    300 000  

Driftsbudsjett 
   1 650 000  

 
 

 
4.3 Varighet 

Partnerskapet bør videreføres med en varighet på 6 år fra 01.01.2022 – 

31.12.2027, som er neste planperiode i Vannforskriften. Det er sannsynlig at det 

er behov for at samarbeidet blir videreført også i neste planperiode, som varer til 

31.12.2033. Videre samarbeid bør imidlertid bli vurdert mot slutten av denne 

planperioden. 
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4.4 Prosess 
Vannområdeutvalget Morsa anmoder alle Morsa-kommunene om å behandle 

denne saken innen 1. april 2021. Vedtak i saken sendes vannområdeutvalget 

Morsa etter behandling.   

 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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F-45/21 
Revisjon av samarbeidsavtale om voksenopplæring - 
Frogn, Vestby og Ås kommuner 
 
Saksbehandler:  Svein Magne Sirnes Saksnr.:  20/03847-11 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) 8/21 26.05.2021 

2 Formannskapet 45/21 02.06.2021 

3 Kommunestyret   

 

 

Innstilling fra HHS publiseres i Teams og på Ås kommunes hjemmeside 
her. Den foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

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

2. Kommunestyret gir kommunedirektør fullmakt til å justere samarbeidsavtalen 

per 1.1.2021. Fullmakten avgrenses til å fjerne henvisningene til 
introduksjonsloven fra samarbeidsavtalen. 

 
Ås, 07.05.2021 
 

Trine Christensen Tove K Jørgensen 
Kommunedirektør Kommunalsjef helse- og mestring 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for helse og sosial 
Formannskapet 

Kommunestyret 
 
Vedlegg: 

1. Samarbeidsavtale med korrigeringer for nytt lovverk 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Rektor Ås læringssenter  

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-helse-og-sosial-26-05-2021.350480.MD1I816829o72d8.pts.html
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Saksutredning: 
 

 
Fakta i saken: 
 

Kommuneloven er blitt endret siden samarbeidsavtalen ble inngått. Paragrafen 
som omhandler administrativt vertskommunesamarbeid, er i den reviderte loven, 

LOV-2018-06-22-83, § 20 – 2.  
 
Avtalen refererer også til Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for 

nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) (LOV-2003-07-04-80). Den ble 
1.1.2021 erstattet av Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og 

arbeid (integreringsloven) (LOV-2020-11-06-127). 
 

Introduksjonsloven av 2003 vil fremdeles gjelde for deltakere som ble tatt opp i 
programmet før 31.12.2020 og fem år fram i tid, det vil si til 31.12.2025. Ny 
integreringslov gjelder for deltakere med oppstart etter 1.1.2021. Det må derfor 

fortsatt refereres til introduksjonsloven i avtalen ettersom Ås læringssenter har 
deltakere som har fått vedtak med hjemmel i denne loven. 

 
I Ås kommune er tittelen rådmann erstattet med tittelen kommunedirektør.  
 

Ås voksenopplæring (forkortet Ås VO) fikk med virkning fra 1.1.2020 navnet Ås 
læringssenter etter vedtak i Ås kommunestyre. Endringen tas inn i avtalen. 

 
Pkt. 7.4. i avtalen foreslås endret. Følgende tas inn: Hver enkelt kommune har 
ansvar for å utstede deltakerbevis for introduksjonsprogram. 

 
Pkt. 9 i avtalen er også endret. De to første setningene tas ut og erstattes med: 

Avtalen evalueres årlig. Endringer som gjelder forhold nevnt i kommuneloven § 
20 - 4 skal vedtas av de enkelte kommunestyrene. Øvrige endringer i avtalen 
sendes styringsgruppen som avgjør videre saksgang.  

 
Revidert samarbeidsavtale har virkningstidspunkt fra og med 1.1.2021. 

 
Vurdering: 
Endringene er av formell karakter. 

 
Økonomiske konsekvenser: 

Endringene har ingen økonomiske konsekvenser. 
 
Miljømessige konsekvenser: 

Endringene har ingen miljømessige konsekvenser. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Forslaget vedtas. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
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F-46/21 
Etablering av ressursbarnehager 
 
Saksbehandler:  Jeanette Schou Saksnr.:  21/01146-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet   

2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 16/21 26.05.2021 

3 Formannskapet 46/21 02.06.2021 

4 Kommunestyret   

 

 

Innstillinger fra utvalgene publiseres i Teams og på Ås kommunes 

hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Frydenhaug og Nordby barnehager etableres som ressursbarnehager fra 

august 2021 hvor bemanning, kompetanse, leke og oppholdsareal, samt 

utstyr er særlig tilpasset barn med særlige behov. 

 
 

Ås, 03.05.2021 
 
Trine Christensen                                      Nils Erik Pedersen 

kommunedirektør                                     kommunalsjef  
 

 
  
Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur  
Formannskap  
Kommunestyret 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Kommunale styrere 
Enhetsleder Pedagogisk psykologisk tjeneste  

https://www.as.kommune.no/moeter-og-saksdokumenter.350480.no.html
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
I helhetligplan for barn og unge er et av målene «kommunens tjenester rettet 

mot barn og unge er samordnet og helhetlig på tvers av virksomheter». For å 

imøtekomme målet er en av strategiene at kommunen skal sikre at tilbud og 

tjenester trekker i samme retning, hvor ulike kompetanser på tvers av tjenester 

kompletterer hverandre og virker sammen. Kommunedirektøren ønsker som et 

ledd i strategien, å etablere Frydenhaug og Nordby barnehager som 

ressursbarnehager.  

 

Ressursbarnehager er barnehager som er ekstra tilrettelagt for barn med særlige 

behov. Dette innebærer at bemanningen skal være styrket med høyere 

personaltetthet som innehar tverrfaglig kompetanse. Å samle tverrfaglig 

kompetanse i ressursbarnehager vil bidra til at kommunen kan tilby et godt, 

stabilt og koordinert tilbud tidlig i livsløpet for å innfri retten til spesialpedagogisk 

hjelp og tilrettelegging. Barna vil profitere på faste ansatte med særlig 

kompetanse som raskt kan komme i gang med god og riktig støtte. 

Ressursbarnehagene skal ha tilrettelagte bygg med plass til hjelpemidler.  

 

For å kunne etablere ressursbarnehager i kommunen, anbefaler 

kommunedirektøren å styrke Frydenhaug og Nordby barnehager med en 

grunnressurspakke. Grunnressurspakken finansieres innenfor Virksomhet 

barnehage. Grunnressurspakken skal sikre nødvendig personaltetthet med 

tverrfaglig kompetanse, samt driftsmidler til ressursbarnehagene.  

 
 

Fakta i saken: 
De kommunale barnehagene i Ås skal være rustet til å møte nye krav og 

utfordringer. Dette krever kontinuerlig utvikling og fornyelse av «Virksomhet 
barnehage» sin organisering av ressurser og kompetanse. Barns rett til 
spesialpedagogisk hjelp fremkommer av barnehageloven § 37 og 31. Kvaliteten 

og effekten av den spesialpedagogiske innsatsen i kommunen avhenger av at 
personalet er sammensatt og innehar bred kompetanse for å imøtekomme krav, 

forventninger og behov.  
 
Rapporten «Inkluderende fellesskap for barn unge»  fastslår at dagens tilbud og 

system tilknyttet det spesialpedagogiske tilbudet for barn i barnehager har store 
utfordringer. Rapporten påpeker at det er for mange uten tilstrekkelig 

kompetanse som gir pedagogisk hjelp i barnehagene.  
 
Noen momenter som rapporten fremhever, er:  

 50 % av alle barn som mottar spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging 
får dette av ufaglærte.  

 Det tar for lang tid før tilretteleggingstiltak kommer på plass.  
 Ca. 15-25 % av alle barn har så store utfordringer at de trenger 

tilrettelegging i barnehage. Dette er langt flere enn de som per i dag 
mottar hjelp i form av spesialpedagogisk hjelp 

 

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§37
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§31
https://nettsteder.regjeringen.no/inkludering-barn-%20unge/files/2018/04/INKLUDERENDE-FELLESSKAP-FOR-BARN-OG-UNGE-til-publisering-04.04.18.pdf
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I 2020 kom Stortingsmeldingen «Tett på – tidlig innsats og inkluderende 

felleskap i barnehage, skole og SFO» . Bærende prinsipper i meldingen er tidlig 

innsats, inkludering og et godt tilpasset pedagogisk tilbud. Meldingen peker på 

viktigheten av høy kvalitet i det pedagogiske tilbudet, kompetanseheving på flere 

nivåer, samt at kommunen må sikre et system for å fange og følge opp barn 

med særskilte behov. 

 

Noen momenter i meldingen: 
 Skjerpe forskriftskravet til pedagogisk bemanning til 50 % 

barnehagelærere 

 Presisere og stramme inn i barnehageloven at ansatte som gir 
spesialpedagogisk hjelp, skal ha formell pedagogisk eller 

spesialpedagogisk kompetanse 
 Vurdere hvordan barnehager kan få tilstrekkelig tilgang til 

spesialpedagogisk kompetanse 

 
 

Barns rettigheter til et styrket barnehagetilbud  
I de aller fleste tilfeller vil et ordinært barnehagetilbud være godt nok for å 
imøtekomme barns individuelle behov. For barn med vedvarende behov utover 

det ordinære barnehagetilbudet har kommunen ansvar for å vurdere barnets 
behov jmf barnehageloven § 34 sakkyndig vurdering. Barn under 

opplæringspliktig alder som har et særlig behov for spesialpedagogisk hjelp, har 
rett til slik hjelp jmf § 31 barnehageloven. For å ivareta barns rettigheter vil det i 
noen tilfeller være nødvendig med et styrket barnehagetilbud. Retten til 

spesialpedagogisk hjelp blir i dag ivaretatt ved at spesialpedagoger fra det 
ambulerende spesialpedagogiske teamet, blir tilført som ressurs til barnet i 

barnehagen etter vedtak jmf § 35 barnehageloven. Assistenter benyttes også til 
dette arbeidet. Ved bruk av assistenter tilføres barnehagene lønnsmidler 

tilsvarende vedtaket.  
 
Barn med særlige behov kan i tillegg ha rett og behov for særskilt tilrettelegging 

av fysiske og personalmessige forhold i barnehagen jmf. § 37 barnehageloven. 
Det er ikke krav til sakkyndig vurdering, men det skal kunne fremlegges 

dokumentasjon på nedsatt funksjonsevne, samt hvilke særskilte tilrettelegginger 
barnet har for å kunne nyttiggjøre seg av barnehagetilbudet. Dette kan innebære 
både fysiske tilrettelegginger, men også ekstra personalressurser. For å ivareta 

rettigheten får barnehagen tilført ekstra ressurser som de selv koordinerer i 
henhold til vedtak jmf § 37 barnehageloven. 

 
 
Omstilling tilknyttet den spesialpedagogiske innsatsen i Ås kommune 

Kommunen har over en periode jobbet med omstilling tilknyttet den 
spesialpedagogiske innsatsen. Målet med omstillingen har vært å etablere et 

helhetlig system innenfor en felles kultur og forståelse for spesialpedagogisk 
innsats i et inkluderende felleskap. Det har gjennom omstillingsarbeidet 
utkrystalliserte seg to hovedstrategier i organiseringen av tilbudet til barn med 

særlige behov. Den ene strategien omhandler nødvendigheten av at 
kompetansen og ressursene følger barnet. Den andre strategien handler om at 

kompetansen og ressursene samles i et par barnehager i kommunen.  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-6-20192020/id2677025/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-6-20192020/id2677025/
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§34
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§31
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§35
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§37
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Arbeidet tilknyttet første hovedstrategi startet i august 2020 hvor 
spesialpedagoger fra PPS ble underlagt «Virksomhet barnehage» og samlet i et 

spesialpedagogisk team. Teamet jobber ambulerende og reiser rundt til 
barnehagene hvor barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp går. For å kunne 
videreutvikle den spesialpedagogiske innsatsen i samsvar med nasjonale føringer 

og rapporter, ønsker kommunedirektøren å igangsette den andre strategien som 
omhandler at kompetansen og ressursene samles i et par barnehager i Ås 

kommune ved å etablere Frydenhaug barnehage i sør og Nordby barnehage i 
nord som ressursbarnehager. 
 

 
Ressursbarnehager i Ås kommune 

Kommunedirektøren anbefaler at en ressursbarnehage skal være en barnehage 
hvor bemanning, kompetanse, utstyr, leke og oppholdsareal, er tilpasset barn 

med særlige behov. Med dette skal ressursbarnehagene kunne gi et godt, 
effektivt og helhetlig tilbud til barn med særlige behov. Dette fordrer god 
samhandling og koordinering av hele tjenesteapparatet rundt barna. En 

ressursbarnehage vil kunne bygge opp en spesialkompetanse som kan 
samarbeide med flere ulike aktører og tjenester. Dette innebærer at 

ressursbarnehagene må inneha: 
 
1. Styrket bemanning 

2. Organisering av barnegrupper hvor grunnbemanning skal vurderes i lys av 
barnegruppens samlede behov  

3. Fysisk tilpassede bygg for barn med ulike behov  
 
Forskjellen mellom en ordinær barnehage og en ressursbarnehage er i hovedsak 

kompetansen til personalet og personaltettheten. 
 

1.Styrket bemanning 
Ressursbarnehagen trenger styrket bemanning. Dette innebærer økt 
personaltetthet med kompetanse på spesialpedagogisk innsats og tilrettelegging.  

 
Utover grunnbemanning jmf § 26 barnehageloven og pedagognormen jmf. § 1 

forskrift om pedagogisk bemanning er det behov for å øke personaltettheten med 
spesialpedagog og fagarbeidere hvorav en skal ha helsefaglig kompetanse.   
Spesialpedagogen skal ha et særlig ansvar for å innfri retten til et 

spesialpedagogisk tilbud i barnehagen ved å utøve spesialpedagogisk hjelp og 
veilede personalet. Fagarbeiderne i ressursbarnehagen skal bistå arbeidet med 

tilretteleggingene til barn med nedsatt funksjonshemning. Styrer i 
ressursbarnehagen skal ha vedtaksmyndighet.  
 

2.Organisering av barnegrupper 
Ressursbarnehage er ikke en spesialbarnehage. Ressursbarnehagen skal ha en 

sammensetning hvor barn uten særlige behov er i flertall og hvor inkludering og 
deltagelse i felleskapet skal være en selvfølge.  Barnegruppene kan i likhet med 
alle andre barnehager settes sammen på flere ulike måter og med ulik størrelse.  

 
 

  

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§26
https://lovdata.no/forskrift/2017-06-22-1049/§1
https://lovdata.no/forskrift/2017-06-22-1049/§1
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3.Fysisk tilpassede bygg 
Det er et behov for tilpassede arealer i ressursbarnehager. Barn med spesielle 

behov har ofte et økt behov for ro og steder å trekke seg bort, i tillegg kan 
enkelte barn trenge plass til flere og store hjelpemidler.  
 
Nordby barnehage er fysiske tilrettelagt for barn med særlige behov og har flere 
lagringsrom for hjelpemidler, samt ekstra grupperom. Dette gjelder ikke 

Frydenhaug barnehage. Frydenhaug barnehage er en fem avdelings barnehage 
med en kapasitet på 94 plasser. For at Frydenhaug barnehage skal kunne ivareta 

behovet for tilpassede arealer vil kapasiteten reduseres. Det kan være behov for 
noen byggmessige utbedringer i Frydenhaug. Dette vil kommunedirektøren 
eventuelt komme tilbake til når det er gjort erfaringer med drift av 

ressursbarnehagen. Eventuelle utbedringer vil da bli bearbeidet inn i 
kommunedirektørens forslag til handlingsprogram. 

 
 
Vurdering: 

Barnehagene i Ås drives effektivt. Grunnbemanningen utnyttes maksimalt og for 
å kunne innfri retten til spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging kreves det 

kompetanse og ressurser. Erfaringer fra første strategi hvor kompetansen følger 
med barnet gjennom ambulerende spesialpedagoger, har både fordeler og 
ulemper. Utfordringen er at spesialpedagogene kommer til ulike tider i ulike 

barnehager som gjør at enkelte barnehager får besøk på uhensiktsmessige 
tidspunkter. I tillegg erfares det at barnehagene oppfatter tiden barnet har med 

spesialpedagog som en tid hvor de selv kan trekke seg bort fra barnet og frigjøre 
tid til annet forefallende arbeid. Når ansatte og spesialpedagoger ikke får 

prioritert tid sammen om samarbeidet om den spesialpedagogiske hjelpen, blir 
den spesialpedagogiske hjelpen løsrevet fra den daglige virksomheten i 
barnehagen. Når spesialpedagogene er ambulerende kan det være vansker med 

«å koble seg på» de daglige gjennomføringene av tiltak, og å få til god dialog om 
barnet når spesialpedagogen ikke er til stede i alle situasjoner. I tillegg brukes 

det mye tid til forflytting mellom barnehager som kunne vært brukt direkte i 
arbeidet med barn. I dag brukes det totalt ca 30% årsverk til forflytting.  Endring 
av innsatsen og rammebetingelsene i retning av strategi to vil kunne bidra til en 

mer rasjonell praksis for å sikre et godt og helhetlig tilbud til barn med særlige 
behov. 

 
Strategi 2 som innebærer at kompetansen og ressursene ledes til visse 
barnehager i kommunen (Ressursbarnehager), vil kunne tilrettelegge for et mer 

forutsigbart og helhetlig tilbud til barn med særlige behov.  I ressursbarnehager 
vil man kunne etablere stabil kompetanse på arbeid med barn med rett til 

spesialpedagogisk hjelp og/eller tilrettelegging, samt utnytte personalressursene 
mer effektivt og hensiktsmessig. Barn med særlige behov vil kunne inkluderes i 
større grad på avdeling, da kompetansen samt personaltettheten vil være 

tilgjengelig hele dagen. Barna vil profittere på at ressursbarnehagene har faste 
ansatte med særlig kompetanse innenfor det spesialpedagogiske fagfeltet. 

Ressursbarnehagen vil få større forutsigbarhet tilknyttet hvilke ressurser de har 
over tid, og tilbudet kan dermed bygges opp sammen med kompetansen i 
personalet. Tilbudet vil raskere kunne være i tråd med barnets vedtak, og 

tilpasses barnets behov. Over tid vil kommunen spare inn ressurser, ved at flere 
barn med behov for et styrket tilbud er samlet på ett sted.  
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Ved å satse på ressursbarnehager vil kommunen kunne bygge opp et 
profesjonelt fagmiljø med spesialpedagoger. Et slikt fagmiljø er et viktig 

perspektiv med tanke på rekruttering av nye ansatte.  
 
Kommunen vil i større grad kunne anbefale foreldre til barn med særlige behov 

om å velge seg til ressursbarnehagene hvor barnehagetilbudet er styrket og 
tilrettelagt for deres barn. Dette vil redusere kostnadene til fysisk tilrettelegging i 

andre barnehager jmf. barnehagelovens § 37. I tillegg vil ressursbarnehagene ha 
større tilgang på spesialpedagogisk materiell og utstyr. 
 

I Frydenhaug barnehage ser kommunedirektøren at det er behov for å avsette en 
avdeling for å tilrettelegge arealet. Dette vil redusere barnehagekapasiteten i 

sentrum med ca 9 barn under 3 år.  
 

 
Økonomiske konsekvenser: 
Barnehagene har i dag et budsjett basert på antall avdelinger. De har 

lønnsmidler til grunnbemanning i henhold til antall barn i barnehagen. 
Grunnbemanningen skal kun omfatte årsverk som er avsatt til det ordinære og 

direkte arbeidet med barna i barnehagen. Spesialpedagogisk hjelp og 
tilrettelegging vil alltid innebære en styrking utover grunnbemanningen.  
   

Frydenhaug barnehage har i en lengre periode hatt flere barn med rett til 
spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging. For å kunne ivareta retten til 

spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging har det vært nødvendig å tilføre midler 
til Frydenhaug barnehage.  
 

Nordby barnehagen åpnet i august 2020 tre avdelinger, og økte med en fjerde i 
februar 2021. Fra august 2021 har de flere barn som trenger et styrket 

barnehagetilbud. Dette innebærer at fra august 2021 er det et behov for å 
etablere både Frydenhaug og Nordby barnehage som ressursbarnehager.  
 

På bakgrunn av styrkingsbehovet i Frydenhaug barnehage har 
kommunedirektøren kommet frem til en felles «grunnressurspakke» som kan 

sikre intensjonene ved en etablering av ressursbarnehager i kommunen. 
Grunnressurspakken innebærer at ressursbarnehage disponerer følgende 
«grunnressurspakke»:  

o Spesialpedagog inkl. sosiale utgifter:  kr   ca 700 000,- 

o Fagarbeider x 2 inkl. sosiale utgifter:  kr   ca 570 000,- x 2 

o Driftsmidler tilsv. én avd:    kr         60 000,- 

o Total «grunnressurspakke»:    kr ca 1 850 000,- 

 
«Grunnressurspakken» finansieres innenfor «Virksomhet barnehager». 
 

 
Miljømessige konsekvenser: 

Ingen 
 

Alternativer: 
Opprettholde dagens praksis 
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Konklusjon med begrunnelse: 

I lys av tidlig innsats og behov for omstilling av det tilrettelagte og 
spesialpedagogiske tilbudet i kommunen, anbefaler kommunedirektøren å løse 
nye krav og forventninger ved at kompetansen og ressursene følger barnet og 

ledes til visse barnehager i Ås kommune. Kommunedirektøren anbefaler at 
Frydenhaug og Nordby barnehage etableres som ressursbarnehager fra august 

2021. Etablering av ressursbarnehager vil skape bedre helhet og utnyttelse av 
det totale tilbudet til barn med særlige behov. 
 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
01.08.2021 
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F-47/21 
Vurdering av muligheten for økt fleksibilitet ved 
barnehageopptak 
 
Saksbehandler:  Jeanette Schou Saksnr.:  21/01150-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 17/21 26.05.2021 

2 Formannskapet 47/21 02.06.2021 

3 Kommunestyret   

 

 

Innstilling fra HOK publiseres i Teams og på Ås kommunes hjemmeside 
her. Den foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

 
1. For å gi økt fleksibilitet i barnehageopptaket gjennom året skal bemanningen i 

en barnehage i Ås sentrum og en barnehage i Ås nord økes med en pedagog.  

2. Pedagogstillingene skal komme i tillegg til det antall pedagoger barnehagene 
skal ha etter pedagognormen, ved oppstart av nytt barnehageår (august).  

3. Ordningen gjøres gjeldende fra 01.08.22. 
4. Nødvendige midler for å dekke stillingene innarbeides i HP 2022-25.  
5. Kommunens dekningsgrad på 95% vurderes i forbindelse med ny 

barnehagebehovsplan 2022. 
 

Ås, 07.05.2021 
 

Trine Christensen  Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør Kommunalsjef 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Formannskapet 

Kommunestyret 
 
Vedlegg:  

Aktuelle lovparagrafer 
 

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

Barnehagemyndighet 
Kommunale styrere 

  

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-oppvekst-og-kultur-26-05-2021.350480.MD1I817273o83e5.pts.html
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur har bedt kommunedirektøren legge frem en 
sak med vurdering av å øke pedagogtettheten, i den hensikt å sikre fleksibilitet 

som trengs for å ha løpende opptak av alle barn som ønsker barnehageplass 
gjennom året.  

 
Retten til barnehageplass følger av barnehageloven § 16 Rett til plass i 
barnehage. Kommunen har ansvar for å oppfylle denne retten, samt legge til 

rette for en samordnet opptaksprosess i henhold til gjeldende vedtekter og 
retningslinjer. Det gjennomføres ett hovedopptak med søknadsfrist 1. mars og 

supplerende opptak (løpende opptak) på ledige plasser til de barna som til 
enhver tid står på ventelisten.  

 
Kommunen er i en svært krevende økonomisk situasjon, og handlingsrom til å 
øke fleksibilitet utover dagens opptaksprosess er snever. Dersom kommunen 

skal ha økt fleksibilitet ved løpende opptak mener kommunedirektøren at det bør 
legges opp til en nøktern løsning med en økning av pedagogtettheten i to av 

kommunens barnehager. Dette vil kunne øke fleksibiliteten med 6 barn under 3 
år eller 12 barn over 3 år.   
 

Fakta i saken:   
I HOK-møtet 3.3. ble følgende vedtatt i sak 5/21: 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur ber kommunedirektøren legge frem en sak 
med vurdering av å øke pedagogtettheten, i den hensikten å sikre fleksibiliteten 
vi trenger for å ha løpende opptak av alle barn som ønsker barnehageplass 

gjennom året. Både kostnadssiden og inntektssiden legges fram, samt at det 
gjøres vurderinger av organiseringen i et kostnadsperspektiv. Det vurderes også 

om 95% dekningsgrad fortsatt er tilstrekkelig eller om dekningsbehovet til 
barnehageplasser øker. 
 

I denne saken gis en vurdering av to alternativer med økt pedagogtetthet som vil 
gi økt fleksibilitet ved løpende opptak. Ved kommunestyrets behandling av «Plan 

for barnehageutbygging i Ås kommune 2012-2016» ble det vedtatt en 
dekningsgrad på 95 %. Dekningsgraden har så langt vært tilstrekkelig. Neste 
barnehagebehovsplan legges fram høsten 2022, og det anbefales at det i den 

forbindelse gis en ny vurdering av om 95 % dekningsgrad fortsatt er 
tilstrekkelig. 

 

Lovverk og barnehagekapasitet  

Barnehageopptaket styres av barns rett til barnehageplass, regler rundt 

opptaksprosess, opptakskriterier, barnehagekapasitet og bemanningsnorm. (For 

mer utfyllende informasjon om lovverk rundt opptak, se vedlegg).  

 

Kommunens barnehagekapasitet danner en ytre ramme for virksomheten. Antall 

barnehageplasser i en barnehage bestemmes av barnas alder og barnehagens 

godkjente netto leke- og oppholdsarealer. Barnehageplasser deles inn i to 

hovedkategorier; barn under 3 år og barn over 3 år. En plass til barn under 3 år 

tilsvarer 2 plasser over 3 år når det gjelder krav til antall pedagoger/ansatte. En 

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§16
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§16
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plass for barn under 3 år krever 1/3 mer areal sammenliknet med barn over 3 

år. Det blir færre plasser i en barnehage dersom det tas inn flere barn under 3 

år, og det blir flere plasser dersom det tas inn barn over 3 år.  

 

Faktiske forhold pr. 15.12.20 i de kommunale barnehagene: 

Barnehage Årsverk 
styrer 

Årsverk 
pedago
ger  

Årsverk 
fag- 
arbeidere 

Godkjent 
leke- og 
oppholds 
areal 

Antall  
barn under 
3 år 

Antall 
barn over  
3 år 

Beregnet 
kapasitet
* 

Frydenhaug 1,00 5,00 10,4 431 15 40 94 

Tunveien 0,60 4,00 5,6 449 9 38 94 

Sagalund 0,40 4,00 4 165 12 24 38 

Søråsteigen 0,71 9,00 11,5 442,7 29 65 94 

Rustadskogen 0,29 4,00 4 170 12 24 38 

Solbergtunet 1,00 14,00 18 1044 46 92 180 

Nordby 1,00 6,00 11 867 20 38 180 

Vinterbro 1,00 9,00 12 427 31 59 94 
*jmf kapasitetsberegninger i Barnehagebehovsplan 2021-2023 

 
Bakgrunn for dagens organisering  

Det har i flere år vært overkapasitet på barnehageplasser i Ås kommune, i og 

med at den faktiske befolkningsveksten har vært lavere enn anslått i tidligere 

befolkningsframskrivinger. I tillegg til overkapasitet var pedagogtettheten høyere 

enn minstekravet, og som da ga kommunen mulighet til å ta inn flere barn. Altså 

var barnehagedriften organisert slik at det løpende opptaket var mer fleksibelt.  

 

Effektiv drift forutsetter god kapasitetsutnyttelse. For å opprettholde effektiv drift 

har kommunen valgt å midlertidig stenge noen avdelinger i de kommunale 

barnehagene. Innsparingskrav i 2019 og 2020 medførte at det ikke lenger var 

mulig å opprettholde den samme pedagogtettheten. 

 

Organisering for økt fleksibilitet 

Framtidig planlagt boligutbygging i Ås og nyere befolkningsframskrivinger tilsier 

at kommunen må forvente en gradvis økning av barn i alderen 1-5 år. Det er 

imidlertid usikkert når veksten faktisk kommer siden det vil avhenge av når de 

planlagte boligprosjektene realiseres og hvem som faktisk flytter inn i boligene.  

 

I de kommunale barnehagene er bemanningen per dags dato tilpasset maks 

antall barn i henhold til pedagog- og bemanningsnormen. Det er både krav til 

antall pedagoger pr barn og antall ansatte totalt. Krav til antall ansatte er 

begrensende faktor for antall barn en nytilsetting gir (se vedlegg). Kravene i 

normene gir liten fleksibilitet med hensyn til opptak av barn. Dagens 

organisering er svært kostnadseffektiv, men lite fleksibel med tanke på at 

kommunen i tiden fremover må være forberedt på å håndtere et økende antall 

barn med behov for barnehageplass. Kommunedirektøren ser at følgende 

alternativer med økt pedagogtetthet vil gi økt fleksibilitet ved løpende opptak:  

 



Ås kommune 

Formannskapet 02.06.2021  Side 55 av 72 

 

Alternativ 1:  
Øke pedagogtettheten i barnehagene ved å erstatte en fagarbeider- eller 

assistentstilling med en pedagog.  
 
Flere pedagoger gir barnehagene mulighet til å ta inn flere barn uten rett til plass 

ved supplerende opptak. Én pedagogstilling mer enn normen vil gi en barnehage 
mulighet til å øke antall barn med 7 under 3 år og 14 over 3 år. For å ivareta 

kravet til grunnbemanning vil det i tillegg være behov for å øke med 17 % 
fagarbeider/assistent stiling pr. barn over 3 år eller 34 % fagarbeider/assistent 
pr. barn under 3 år. 

 
Alternativ 2: 

Øke pedagogtettheten ved å tilføre en ekstra pedagog utover grunnbemanningen 
i barnehagene.  

 
Dette gir barnehagen et handlingsrom til å øke antall barn med 3 under 3 år og 6 
over 3 år. Det vil ikke være behov for å tilføre fagarbeider/assistent.  

 
Vurdering: 

Overkapasitet har vært en utfordring de senere årene. Effektiviseringstiltak og 
tilpassing av barnetall har ført til stengte avdelinger, nedbemanning og en 
nedjustert pedagognorm som nå ligger på minimumskravet. Dette på bekostning 

av fleksibilitet i barnehageopptaket.  
 

Vurdering av alternativer for økt fleksibilitet ved barnehageopptaket må sees i 
sammenheng med barnehagenes bemanning og arealkapasitet. Alternativ 1 og 2 
tar begge utgangspunkt i økt pedagog bemanning. Det er mer krevende å 

tilpasse antall ansatte til pedagognormen enn bemanningsnormen, i takt med 
løpende endring i etterspørsel av plasser, dersom målet er økt fleksibilitet av 

opptak gjennom året. Pedagognormen utløser krav om hele stillinger, mens 
bemanningsnormen kan tilpasses med ulike stillingsprosenter. Det er også 
enklere å rekruttere fagarbeidere/assistenter. Justering av antall ansatte etter 

bemanningsnormen, i takt med endringer i behov, gir også mindre økonomiske 
utslag.   

 
Uansett valg av løsning er det en forutsetning at barnehagen har nok godkjent 
leke- og oppholdsarealer for å kunne øke antall barn.  

 
Alternativ 1 - vurdering 

Alternativ 1 vil gi større fleksibilitet ved opptak enn dagens praksis. Alternativet 
vil i liten grad gå med ledige plasser og kan justere antall 
fagarbeidere/assistenter etter behov gjennom barnehageåret. Dette alternativet 

vil utfordre kommunens arbeid med heltidskultur da økning pr. barn utløser 
prosentvise fagarbeider/assistent stillinger. Lønnsressurser per barn vil bli høyere 

som konsekvens av høyere pedagognorm.  
 
Alternativ 2 – vurdering 

Alternativ 2 vil gi større fleksibilitet ved opptak enn dagens praksis, men kan føre 
til at barnehagene går med ledige plasser. Ledige plasser er lite kostnadseffektivt 

og vil føre til høyere driftsutgifter for barnehagene. For å utnytte eventuell ledig 
pedagogisk ressurs, kan det vurderes om ekstra pedagog kan brukes til arbeid 
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med barn som har rett til spesialpedagogisk hjelp eller tilretteleggingstiltak, 
eventuelt til vikar ved fravær.  

 
Helhetlig vurdering 
Dersom kommunen skal ha økt fleksibilitet ved løpende opptak mener 

kommunedirektøren at det bør legges opp til en nøktern løsning ved at det 
tilføres en ekstra pedagog i én barnehage i Ås sentrum og én i Ås nord. 

Pedagogstillingen er da i tillegg til kravet om pedagogisk bemanning ved oppstart 
av barnehageåret (august) og erstatter ikke en fagarbeider/assistentstilling. 
Dette vil gi et handlingsrom til å ta inn 6 barn under 3 år og 12 barn over 3 år i 

et løpende opptak utenom hoved- og suppleringsopptaket.  
 

Økonomiske konsekvenser: 
Lønnsressurser er de største kostnadsdriverne i barnehage. Pedagog- og 

bemanningstetthet styrer driftsutgifter per barn. Sammensetning av 
barnegrupper og løpende opptak gjennom året styrer ressursbehovet.  
 

Det tas utgangpunkt i snittlønn inkl. sosiale kostnader for:  
 Pedagog         kr 750 000,-  

 fagarbeider/assistent  kr 540 000,-  
 
Gjennomsnittlig foreldrebetaling gir årlig 22 000 kr i inntekt pr. barn.  

 
De totale kostnadene er vanskelig å estimere da det avhenger av antall barn som 

ønsker barnehageplass i supplerende (løpende) opptak. I tillegg er andelen og 
variasjonen mellom små og store barn i barnehagene en utslagsgivende faktor. 
Småbarnsplasser (1-2 år) er mer ressurskrevende enn storbarnsplasser (3-5 år). 

Omgjøring av antall barn til antall plasser, gjøres ved at én heltidsplass for små 
barn gjøres om til to store heltidsplasser. 

 
Alternativ 1 – økonomiske konsekvenser 
Øke pedagogtettheten ved å erstatte en fagarbeider/assistent med en pedagog 

 
 Helårseffekt økte lønnskostnader: 750 000 kr – 540 000 kr = 210 000 

 I tillegg vil det komme økte variable lønnsutgifter avhengig av antall barn 
som blir tilbudt barnehageplass tilsvarende:  
 per barn over 3 år som utløser 17 % fagarbeider/assistent og gir 

helårseffekt på 92 000 kr i økte lønnskostnader 
 per barn under 3 år som utløser 34 % fagarbeider/assistent og gir 

helårseffekt på 183 000 kr i økte lønnskostnader 
 
Netto endring i ressursbehov fremkommer ved en fast sum på 210 000 + en 

variabel sum på 92 000 / 183 000, minus 22 000 i snittinntekt pr barn.  
 

Tabellen under viser et eksempel på utregninger på faste utgifter i blått og 
variable utgifter i grønt. I eksempelet er det tatt utgangspunkt i maksimal 
utnyttelse der en pedagog er erstattet med en fagarbeider/assistent. Totalt for 

alle kommunale barnehager i Ås tilsvarer dette et økt handlingsrom på 84 barn 
over 3 år eller 42 barn under 3 år. 
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Barnehage Fast økning 

av 

lønnsmidler 

 Økte 

lønns 

utgifter 

ved full 

utnyttelse 

av barn 

over 3 år 

 

Totalt 14 

barn pr. 

barnehage 

Økte 

inntekter 

ved full 

utnyttelse 

av barn 

over 3 år 

Nettokostnad 

Av variabel 

av barn over 

3 år 

 

Økte 

lønns 

utgifter 

ved full 

utnyttelse 

av barn 

under 3 år 

 

 Totalt 7 

barn pr. 

barnehage 

Økte 

inntekter 

ved full 

utnyttelse 

av barn 

under 3 

år 

Nettokostnad 

Av variabel 

av barn 

under 3 år 

Frydenhaug 210 000  1 288 000 308 000 980 000 1 281 000 154 000 1 127 000 

Tunveien 210 000  1 288 000 308 000 980 000 1 281 000 154 000 1 127 000 

Søråsteigen 210 000  1 288 000 308 000 980 000 1 281 000 154 000 1 127 000 

Solbergtunet 210 000  1 288 000 308 000 980 000 1 281 000 154 000 1 127 000 

Nordby 210 000  1 288 000 308 000 980 000 1 281 000 154 000 1 127 000 

Vinterbro 210 000  1 288 000 308 000 980 000 1 281 000 154 000 1 127 000 

         

Totalt 1 260 000  7 728 000 1 848 000 5 880 000 7 686 000 924 000 6 762 000 

 
Det er lite sannsynlig at det i alle barnehager vil være behov for full 

kapasitetsutnyttelse av stillingserstatningen.  
 

 
Alternativ 2 – økonomiske konsekvenser 
Øke pedagogtettheten ved å tilføre en ekstra pedagog utover grunnbemanningen 

i barnehagene 
 

Dette vil innebære en økning av lønnsutgifter på 750 000 kr pr. barnehage. 
Denne utgiften vil bli redusert med 22 000 kr pr barn man tar inn. 
 

Tabellen under viser et eksempel på utregninger på faste utgifter i blått og 
variable utgifter i grønt. I eksempelet er det tatt utgangspunkt i maksimal 

utnyttelse av ekstra pedagog. Totalt for alle kommunale barnehager i Ås tilsvarer 
dette et økt handlingsrom på 36 barn over 3 år eller 18 barn under 3 år. 
 
Barnehage Fast økning 

av 

lønnsmidler 

 Økte inntekter ved full utnyttelse 

av barn over 3 år 

Totalt 6 barn pr. barnehage 

Økte inntekter ved full utnyttelse 

av barn under 3 år 

Totalt 3 barn pr. barnehage 

Frydenhaug 750 000  132 000 66 000 

Tunveien 750 000  132 000 66 000 

Søråsteigen 750 000  132 000 66 000 

Solbergtunet 750 000  132 000 66 000 

Nordby 750 000  132 000 66 000 

Vinterbro 750 000  132 000 66 000 

   132 000 66 000 

totalt 4 500 000  792 000 396 000 
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Alternativ 2 vil medføre at barnehagene vil gå med ledig kapasitet i deler av året. 
 

Å gå med ledig kapasitet gjennom en høyere voksentetthet vil ha påvirkning på 
det totale kostnadsbilde på barnehageområdet. Dette vil øke kommunens 
ressursbruk som barnehageeier, også opp mot tilskudd til de private 

barnehagene da kostnadene per kommunal plass vil øke. Alternativet vil gi 
barnehagene økt handlingsrom ved fravær og til å kunne jobbe tidligere inn 

dersom barnehagen har barn som trenger ekstra oppfølging. 
 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Høyere pedagogtetthet vil gi den enkelte barnehage større handlingsrom ved 

opptak av flere barn, men vil føre til en mindre kostnadseffektiv drift. I lys av 
kommunens økonomiske situasjon vil det være lite kostnadseffektivt å øke 

fleksibilitet i alle kommunale barnehager i Ås. Samtidig ser kommunedirektøren 
det som viktig å være proaktiv til planleggingen av en økning i etterspørsel av 
barnehageplasser.  

 
For å øke handlingsrommet i supplerende opptak og samtidig holde kostnadene 

nede, anbefaler kommunedirektøren en nøktern løsning ved at pedagogtettheten 
økes i én barnehage i Ås sentrum og én barnehage i Ås nord med en pedagog 
hver. Dette vil øke fleksibiliteten med totalt 6 barn under 3 år og 12 barn over 3 

år i de kommunale barnehagene til det løpende opptaket. 
 

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart, med oppstart av ordningen 01.08.2022 
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F-48/21 
Ressursfordelingsmodell for grunnskolene i Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Vibeke Aaser Grønli Saksnr.:  21/01437-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 18/21 26.05.2021 

2 Formannskapet 48/21 02.06.2021 

3 Kommunestyret   

 

 

 

Innstilling fra HOK publiseres i Teams og på Ås kommunes hjemmeside 

her. Den foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 

 

 

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

skolestørrelse i henhold til følgende tabell for barneskoler og 
ungdomsskoler:  

 
Barneskoler 

Gruppe Elevtall Rektor Ass.rektor/inspektør Merkantil  

B1 0-100 1 årsverk  0,6 årsverk 

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

B3 161-250 1 årsverk 1 årsverk 1 årsverk 

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

B5 361-500 1 årsverk 2 årsverk 1 årsverk 

 
Ungdomsskoler 

Gruppe Elevtall Rektor Ass.rektor/inspektør Merkantil  

U3 271-360 1 årsverk 2 årsverk 1 årsverk 

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

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

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

 

3. Nøkler for elevsats oppdateres. Forholdet mellom satsene oppdateres i 
henhold til nye beregninger for barne- og ungdomsskolene, der det tas 

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

 

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

til ledelse og administrasjon.  
 
Ås, 11.04.2021 

 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 

Kommunedirektør Kommunalsjef for teknikk, samfunn  
 og kultur 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-oppvekst-og-kultur-26-05-2021.350480.MD1I817273o83e5.pts.html
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Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 

Formannskapet 
Kommunestyret 
 

Vedlegg:  
https://www.wisweb.no/wwfile/155313/.pdf 

 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Rektorer i grunnskolen 
 

Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Skolenes budsjettrammer fordeles gjennom en egen ressursfordelingsmodell, 

også omtalt som skolemodellen. Ett av grunnprinsippene i denne skolemodellen 

er at skolenes budsjettrammer skal fordeles på en slik måte at den enkelte skole 

gis handlingsrom til å forvalte ressurser etter egne behov og organisering – de 

styrer innenfor fastsatte rammer.  

Dagens skolemodell er moden for justeringer. Fordelingsnøklene er ikke lenger 

optimale grunnet endrede forutsetninger, derunder nye lovkrav og økte 

forskjeller i skolestørrelser.   

Det er nødvendig å holde fast ved prinsippet om at den enkelte skole skal gis 
handlingsrom til å forvalte ressurser etter egne behov.  
 

Fakta i saken: 
Det vises til kommunestyrets vedtak av 10.12.2020 i K-sak 125/20 Ås 

kommunes handlingsprogram 2021-2024. Budsjett 2021. Økonomiplan 2022-
2024, verbaldel punkt 4:  
Budsjettmodell for skolene - Rådmannen bes legge fram en sak om 

ressursfordelingsmodell for grunnskolene, som gir et bedre og helhetlig grunnlag 
til å beslutte ressursbruk i tråd med kravene i opplæringsloven §1310. Saken 

skal belyse ressurstildelingen/ressursfordelingen på hver enkelt skole, og vise 
oversikt over ressurser tildelt grunntildeling (ikke undervisning), elevtildeling 
(ressurser til elevtimer), likeverdighetsressurs (ressurser til tilpasset opplæring, 

spesialundervisning og særskilt norskopplæring til minoritetsspråklige) og 
toppressurs (tildeles i tillegg til ressurser beskrevet over til elever som er mer 

ressurskrevende). 
 
Ressursfordelingsmodell omtales heretter som skolemodell. Vedtaket svares ut i 

to deler. Første del gir en beskrivelse av dagens skolemodell for grunnskolene 
som ligger til grunn for inneværende års rammer. Andre del gir en beskrivelse av 

https://www.wisweb.no/wwfile/155313/.pdf


Ås kommune 

Formannskapet 02.06.2021  Side 61 av 72 

 

foreslåtte justeringer i skolemodellen i forbindelse med neste års rammer for å 
bedre ivareta nye krav og endringer.  

 
Del 1 Dagens skolemodell 
Dagens skolemodell er rammebasert, og innebærer at det beregnes en ramme 

for skolene i Ås totalt sett med utgangspunkt i opprinnelig budsjett foregående 
år, justert med lønnsvekst og elevtallsvekst. Av rammen fordeles først et 

grunnbeløp. Restbeløp etter at grunnbeløp er fordelt fordeles per elev ut ifra 
følgende nøkler:  
 
 Gruppe 1: 

Brønnerud og Kroer 

skole 

Gruppe 2:  

Nordby, Rustad, 

Sjøskogen, Solberg 

og Åsgård 

Gruppe 3:  

Nordbytun og Ås 

ungdomsskole 

Grunnbeløp/ 

grunnpakke 

Skal dekke 

kostnader til ledelse 

og administrasjon. 

 

  

Skal dekke ledelse 

og administrasjon + 

140 første elever 

tilsvarende 20 

elever pr trinn.  

Skal dekke ledelse 

og administrasjon + 

60 første elever 

tilsvarende 20 

elever pr trinn 

Elevsats* Får sats per elev fra 

første elev 

Får sats per elev fra 

elev nr 141 

Får sats per elev fra 

elev nr 61 
* Restbeløp etter at grunnbeløp er fordelt danner grunnlag for elevsatser for barneskoler og 
ungdomsskoler. Ungdomsskolene får 47 % mer per elev grunnet flere timer og dyrere ansatte 
(flere lektorer enn i barneskolen).  

 

Hver høst konsekvensjusteres skolenes budsjetter i forhold til elevtallsendring 

ved oppstart av nytt skoleår. Elevsats og elevtallsendring legges da til grunn for 
justering av budsjettene. Nettobeløp av justeringene er innarbeidet i 

virksomhetsleders budsjett og ligger utenom skolenes opprinnelige ramme til 
fordeling.  
 

Dette skal rammen romme: Dette ligger utenfor rammen:  
 Tidlig innsats 

 Spesialundervisning 

 Særskilt norskopplæring til 

minoritetsspråklige 

 Tilpasset opplæring/tilrettelegging 

 Lærernorm 

 Andre driftsutgifter 

 

 
 

 

 Rustadtunet  

 Velkomstklasser ved Brønnerud og 

Ås ungdomsskole  

 100 % midler til barn med behov 

for 1-1. Se eget vedlegg med 

rutine for fordeling.  

 Gjesteelever og FBU 

 Sentrale 

kurs/kompetansehevingstiltak 

 Annen morsmålsopplæring 

 Ekstraressurser/styrkingstiltak 

bevilget av kommunestyret 

 
Del 2 Nye tiltak og justeringer i skolemodellen  

Justeringer som foreslås foretatt i forbindelse med kommende års budsjett 
omhandler i all hovedsak en spesifisering av hva som skal ligge i 

grunnbeløpet/grunnpakken, samt en større differensiering av hvordan 
budsjettrammen tildeles basert på skolestørrelse. 
  

Tiltak 1 (nytt tiltak): Spesifisert ressursnivå til ledelse og administrasjon 
bevilges basert på skolestørrelse. Per i dag er ikke dette spesifisert eller 

differensiert i forhold til skolestørrelse.  
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Barneskoler 

Gruppe Elevtall Rektor Ass.rektor/inspektør Merkantil  

B1 0-100 1 årsverk  0,6 årsverk 

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

B3 161-250 1 årsverk 1 årsverk 1 årsverk 

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

B5 361-500 1 årsverk 2 årsverk 1 årsverk 

B6 501-600 1 årsverk 2,5 årsverk 1,5 årsverk 

B7 601-800 1 årsverk 3 årsverk 1,5 årsverk 

 

Ungdomsskoler 

Gruppe Elevtall Rektor Ass.rektor/inspektør Merkantil  

U1 0-180 1 årsverk 1 årsverk 1 årsverk 

U2 181-270 1 årsverk 1,5 årsverk 1 årsverk 

U3 271-360 1 årsverk 2 årsverk 1 årsverk 

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

 
Tiltak 2 (justering): Gruppestørrelsene som brukes i beregning av grunnbeløp 

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

 
Tiltak 3 (justering): Nøkler for elevsats oppdateres. Forholdet mellom satsene 
oppdateres i henhold til nye beregninger for barne- og ungdomsskolene.  

 
Forklaring: Restbeløp etter at grunnbeløp er fordelt danner grunnlag for 

elevsatser for barneskoler og ungdomsskoler. Ungdomsskolene får i 47 % mer 
per elev grunnet flere timer og dyrere ansatte (flere lektorer enn i barneskolen).  
1.-4. trinn har høyere lærertetthet enn 8.-10. trinn. Nøkler for elevsats 

oppdateres derfor slik at ressurstildeling per elev bedre tar høyde for de 
ovennevnte endringer.  

 
Tiltak 4 (nytt tiltak): Skoler med under 100 elever tildeles midler til å drive en 

1-parallell skole, og får derfor å ikke øvrige budsjettmidler ut ifra elevtall. 
Handlefrihet til å disponere midlene etter skolens egne behov opprettholdes.  
 

Vurdering: 
Fordeler dagens modell:  

 Forutsigbare budsjettrammer til skolene 

 Skolene gis handlingsrom til å forvalte ressurser etter egne behov og 

organisering 

 Krever relativt lite administrering av ressursfordeling gjennom året 

Ulemper dagens modell:  

 Lærernorm imøtekommes ikke godt nok  

 Ressursfordelingsnøkler er ikke lenger optimale grunnet økte forskjeller i 

skolestørrelse og nyere lovkrav som ikke lenger tilføres som øremerkede 

tilskudd utenom rammen 
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 Grunnbeløp som skal dekke ledelse og administrasjon er ikke spesifisert 

 Elevsats for barneskole og ungdomsskole er basert på undervisningstimer 

og ulikt lønnsnivå per årsverk grunnet høyere lektortetthet i 

ungdomsskolen. Dette er ikke tilfelle lenger da lærerutdanningen nå har 

blitt en 5 årig masterutdanning, og følgelig rekrutteres nå flere lektorer inn 

i barneskolen. I tillegg er gruppestørrelse for 1.-4. trinn mer 

ressurskrevende enn tidligere.  

Slik modellen fordeler midler mellom skolene i dag kommer de mellomstore 
skolene dårlig ut. Disse sliter med å holde budsjettene, sett i forhold til 

ungdomsskolene. Med de skisserte tiltakene tilstrebes det å minske forskjeller i 
handlingsrom. For Kroer skole, som eneste skole med under 100 elever, legges 

det til grunn egne kriterier for fastsettelse av budsjett for større forutsigbarhet. 
 
Det foreslås å holde fast ved prinsippet om at den enkelte skole skal gis 

handlingsrom til å forvalte ressurser etter egne behov. Tiltakene medfører kun 
endringer i beregningsnøkler, og utgjør ikke prinsipielle endringer i selve 

modellen for hvordan skolene får fordelt midler. Endringene vil heller ikke ha 
innvirkning på den enkelte skoles mulighet til å disponere ressursene etter egne 
behov og forutsetninger. Kommunedirektøren understreker viktigheten av at 

skolene fortsatt gis dette handlingsrommet, da skolene står ovenfor ulike 
utfordringer og har ulike muligheter og begrensninger med tanke på organisering 

av undervisning.  
 
Skolemodellen krever relativt lite administrering av ressursfordeling gjennom 

året. Dersom det skal gjøres store prinsipielle endringer i skolemodellen, kan det 

medføre økte ressurser til administrasjon og følgelig mindre ressurser fordelt ut 

til skolene.  

Økonomiske konsekvenser: 

Ingen for tjenesteområdets totalramme. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 

Dagens modell er moden for justeringer. Kommunedirektøren mener de 
foreslåtte tiltakene vil bidra til økt forutsigbarhet samtidig som skolene fortsatt 

gis handlingsrom til å forvalte ressursene ut ifra egne behov. Prinsippet om at 
skolene skal ha rammestyring fastholdes.  

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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F-49/21 
Nye avtaler for eldre- og seniorsentrene i Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Alexander Krohg Plur Saksnr.:  21/01501-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Eldrerådet 4/21 25.05.2021 

2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 19/21 26.05.2021 

3 Formannskapet 49/21 02.06.2021 

4 Kommunestyret   

 

 

Innstillinger fra utvalgene publiseres i Teams og på Ås kommunes 

hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

1. Ås kommune er innstilt på å fortsette et avtalefestet samarbeid med Ås 
seniorsenter og Nordby eldresenter, men på nye vilkår. 

2. Følgende legges til grunn for videre arbeid: 
a) Gjeldende avtale med Ås seniorsenter er foreldet og samsvarer ikke med 

dagens virkelighet. Avtalen som har ett års oppsigelsesfrist sies opp fra 
01.07.2021 og løper til 30.6.2022. Ny avtale fremforhandles innen 
31.12.2021 og gjøres gjeldende fra 01.07.2022. 

b) Den utløpte avtalen med Nordby eldresenter gis forlenget gyldighet til 
31.12.2021. Ny avtale fremforhandles innen 31.12.2021 og gjøres 
gjeldende fra 01.01.2022. 

3. Den avkortede fakturaen til Ås seniorsenter på kr 93.314,- for påløpte 
lønnskostnader i 2020 ettergis. Beløpet finansieres fra ubundet driftsfond. 

4. Fra 01.07.2021 til 31.06.2022 skal Ås seniorsenter betale lønnsutgifter for 
ansatt leder i tråd med gjeldende avtale. Videre eventuelle økonomiske 
betingelser reguleres i ny avtale. 

 
 

Ås, 07.05.2021 
 

Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur 
  

 
Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Eldrerådet  
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 

Formannskapet 
Kommunestyret 
 

 
 

https://www.as.kommune.no/moeter-og-saksdokumenter.350480.no.html
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Vedlegg: 
1. Gjeldende avtale Ås seniorsenter 

2. Utgått avtale Nordby eldresenter 
3. Brev fra Ås seniorsenter 

 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Nordby eldresenter 

Ås seniorsenter 
 
Saksutredning: 

 
Fakta i saken: 

Samarbeidet med foreningene Nordby eldresenter og Ås seniorsenter er en viktig 
del av Ås kommunes arbeid for den eldre delen av innbyggerne. Begge 

foreningene har hatt avtaler med kommunen som for Nordby eldresenter sitt 
vedkommende er utgått, og for Ås seniorsenter må revideres, ettersom den ikke 
samsvarer med dagens situasjon. Avtalene bør reforhandles i løpet av andre 

halvår i 2021. Som følge av dette bør avtalen med Nordby eldresenter forlenges 
ut 2021, og avtalen med Ås seniorsenter sies opp (ett års oppsigelsesfrist). 

 
Ås kommune har ansatt daglig leder i 50% stilling for Ås seniorsenter. Senteret 
har blitt fakturert for lønnsutgiftene. På grunn av pandemien har det vært 

minimal aktivitet i senteret, og foreningen er tilbudt en reduksjon av fakturaen 
på 50%. Foreningen bestrider fakturaen og ønsker at summen blir ettergitt. 

 
Det vises til at de senere års praksis ikke er i samsvar med den opprinnelige 
avtalen, noe som gjør det ekstra viktig å finne frem til reviderte avtaler som 

baserer seg på de oppgavene og mulighetene som dagens og fremtidens Ås har 
behov for når det gjelder tilbud for eldre og seniorer. 

 
Vurdering: 
Ås er i utvikling som samskapende kommune. I den sammenheng er et godt 

samarbeid med enkeltindivider, ulike grupperinger og organisasjoner/foreninger 
viktig for å kunne gi gode levekår for de forskjellige aldersgrupperingene i 

kommunen. Det er i denne sammenhengen viktig å inkludere medlemmene i 
Nordby eldresenter og Ås seniorsenter i dette med nye avtaler tilpasset dagens 
situasjon. 

 
Økonomiske konsekvenser: 

Det anbefales å innvilge fritak fra å betale den avkortede fakturaen for ledelse av 
Ås seniorsenter i 2020 på kr 93.314,-. Beløpet finansieres fra ubundet driftsfond. 
Daglig leder har for tiden arbeidsoppgaver for koronasenteret og lønnskostnader 

for første halvår 2021 dekkes av koronasenteret. 
 

Miljømessige konsekvenser: 
Ingen miljømessige konsekvenser 
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Alternative forslag til vedtak: 
 

A) Som innstillingen med endret pkt. c. 
c. Den avkortede fakturaen til Ås seniorsenter på kr 93.314,- for påløpte 

lønnskostnader i 2020 ettergis ikke. Faktura skal betales med 
betalingsfrist 01.07.2021. 

 

B) Ås kommune avslutter sin samarbeidsavtale med Ås seniorsenter og sier opp 
avtalen som har ett års oppsigelsesfrist. Avtalen med Nordby eldresenter 
fornyes ikke. Den avkortede fakturaen til Ås seniorsenter på kr 93.314,- for 
påløpte lønnskostnader i 2020 ettergis. Fra 01.07.2021 til 31.06.2022 skal Ås 
seniorsenter betale lønnsutgifter for ansatt leder. 
 

C) Ås kommune avslutter sin samarbeidsavtale med Ås seniorsenter og sier opp 
avtalen som har ett års oppsigelsesfrist. Avtalen med Nordby eldresenter 
fornyes ikke. Den avkortede fakturaen til Ås seniorsenter på kr 93.314,- for 
påløpte lønnskostnader i 2020 ettergis ikke. Faktura skal betales med 
betalingsfrist 01.07.2021. 

 

Konklusjon med begrunnelse: 
Ås kommune bør ha et godt tjenestetilbud for den eldre delen av innbyggerne i 

Ås og det er viktig at et samarbeid med eldre- og seniorsentrene inngår i dette. 
Det anbefales derfor å etablere gode og oppdaterte avtaler for et slikt samarbeid. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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F-50/21 
Fritak for leiekostnader for Bod- og torgplass på 
kommunal grunn 
 
Saksbehandler:  Alexander Krohg Plur Saksnr.:  21/01529-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for næring og miljø (HNM) 17/21 25.05.2021 

2 Formannskapet 50/21 02.06.2021 

 

 

 

Innstilling fra HNM publiseres i Teams og på Ås kommunes hjemmeside 
her. Den foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

I forbindelse med bod- og torgleie på kommunal grunn gis det betalingsfritak ut 2021 
for å avhjelpe de næringsdrivendes utfordrende situasjon under pandemien. Ved 
behov for strøm beregnes en kostnad for leietakerne relatert til det faktiske 
strømforbruket. 
 
 
Ås, 07.05.2021 

 
 

Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Formannskapet 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for næring og miljø 
Formannskapet 

 
 

Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 

Ås kommune har i noen grad leiet ut plass for salgsboder etc til næringsdrivende, 
hovedsakelig i Ås sentrum. I forbindelse med pandemien har næringslivet en ekstra 
vanskelig situasjon og kommunen har mulighet til å være imøtekommende mht disse 
kostnadene. 
 
Vurdering: 

I og med at et fritak for leiekostnader gir svært liten økonomisk utfordring for 
kommunen anses det som et godt tiltak å gi næringslivet en liten håndstrekning. 
 

 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-naering-og-miljoe-25-05-2021.350480.MD1I815809ob166.pts.html
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Økonomiske konsekvenser: 

Inntektene kommunen har på slik utleie varierer fra år til år. Det har til nå vært en 
begrenset inntekt på maksimum kr 10.000 – 30.000 per år. 
 
For de leietakerne som trenger strøm vil den kommunale kostnaden for strømbruken 
kunne overstige selve leiesummen, og det innstilles på at fritaket gjelder selve leien 
av plassen, og at leietakeren må betale for bruk av strøm. 
 
Alternativt kan det vedtas at kommunen dekker disse kostnadene med den følgen at 
dette tiltaket resulterer i både mindreinntekt og merutgift for kommunen. 
 
Miljømessige konsekvenser: 

For å forhindre forsøpling pålegges leietakerne å håndtere søppel som følge av 
virksomheten og å ta med vann til eget bruk. 
 

Alternative forslag til vedtak: 
 

A) I forbindelse med bod- og torgleie på kommunal grunn gis det betalingsfritak 
ut 2021 for å avhjelpe de næringsdrivendes utfordrende situasjon under 
pandemien. Fritaket gjelder også strømforbruk. 

 
B) Det gis ikke fritak for leiekostnader for bod- og torgleie på kommunal grunn. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Betalingsfritak for leie av bod-/torgplass vil kunne avhjelpe en næring som har 

hatt store utfordringer under pandemien. Inntekter fra denne type utleie er lav 
og tiltaket anses som et positivt supplement til de øvrige tilskuddordninger som 

eksisterer. Behovet for strøm varierer betydelig og av hensyn til et nøkternt 
forbruk anbefaler kommunedirektøren at fritaket begrenses til selve arealleien. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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F-51/21 
Søknad om fritak fra kommunale verv - Einride Berg (Ap) 
- Nyvalg 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  20/02315-12 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 51/21 02.06.2021 

 

 

Ordførers innstilling: 

1. Einride Berg (Ap) innvilges fritak fra sine kommunale verv i kommunestyre, 
administrasjonsutvalg og utvalg for kommunale byggeprosjekter. 

2. Administrasjonsutvalg - som ny vara på plass nr. 7 velges:  
3. Utvalg for kommunale byggeprosjekter - som ny vara på plass nr. 3 velges: 
 

Konsekvenser for kommunestyret 
Etter opprykk foretas det nytt valgoppgjør for Arbeiderpartiets liste i 

kommunestyret: 
Else Jorunn Vestby blir fast medlem på plass nr. 9. 
Kristin Ohnstad blir fast varamedlem på plass nr. 12. 

 
Ås, 06.05.2021 

 
Ola Nordal  
ordfører  

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 

 
Vedlegg: 

1. Oversikt over aktuelle utvalg 
 
Lenke til oversikt over styrer, råd og utvalg: 

https://www.as.kommune.no/styrer-raad-og-utvalg.352367.no.html 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Søknad om fritak datert 16.04.2021 – Unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven 
§ 13/forvaltningsloven § 13 første ledd 1). 

 
  

https://www.as.kommune.no/styrer-raad-og-utvalg.352367.no.html
https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§13
https://lovdata.no/lov/1967-02-10/§13
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Saksbehandler sender vedtaket til: 
Einride Berg  

Else Jorunn Vestby 
Kristin Ohnstad 
Valgte personer 

Politisk sekretariat for oppdatering av styrevervregister, SRU, 360 og 
tilbakelevering av nettbrett. 

 
 

Saksutredning: 

 
Sammendrag: 

Einride Berg (Ap) søker fritak fra sine kommunale verv. Nyvalg bes foretatt. 
 

Fakta i saken: 
Einride Berg (Ap) søker fritak fra sine kommunale verv som er: 

 Kommunestyre – medlem, plass nr. 7 

 Administrasjonsutvalg – vara 
 Utvalg for kommunale byggesaker – vara 

 
I fritakssøknad av 26.04.2021 redegjøres det for årsaken. 
 

Berg har hatt midlertidig fritak fra kommunestyrevervet fra 01.10.2020 – 
30.06.2021, jf. K-sak 68/20, kommunestyret 16.09.2021. I den tiden har Else 

Jorunn Vestby vært midlertidig medlem og Kristin Ohnstad midlertidig vara. 
Han har i denne tiden ivaretatt sine verv som vara i administrasjonsutvalget og 
vara i utvalg for kommunale byggesaker. 

 
Fritak  

Kommuneloven § 7-9 fastslår at kommunestyret etter søknad kan innvilge fritak 
fra verv for resten av valgperioden hvis den folkevalgte ikke kan ivareta vervet 
sitt uten at det fører til vesentlig ulempe. 

Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for søknaden var 
kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt.  

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

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

situasjon. 
 
Nyvalg 

Utvalg for kommunale byggeprosjekter, administrasjonsutvalg.  
Kommuneloven § 7-10 fastslår at når et varamedlem trer endelig ut av et utvalg, 

skal det velges et nytt varamedlem fra samme gruppe som den som trådte ut. 
Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent 
av varamedlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, velges et nytt 

varamedlem fra det underrepresenterte kjønnet. 
Ved nyvalg rykker det nye varamedlemmet inn på den ledige plassen. Gruppen 

informerer formannskapet som velger den foreslåtte kandidaten hvis 
vedkommende er valgbar. 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-16-09-2020.350480.MD1I733619ofc5d.pts.html
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-9
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-10
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Personer må gi skriftlig samtykke til å stille til valg. Det er den som foreslår den 
aktuelle personen som skal innhente samtykket, dette må foreligge når 

kandidaten skal velges, jf.  kommuneloven § 7-2 tredje ledd bokstav c. 
 
Ås kommunes reglementer punkt 10.2 fastsetter om administrasjonsutvalget at 

kommunens representanter velges blant formannskapets medlemmer og 
varamedlemmer. 
 
Kommunestyret 
Når et kommunestyremedlem trer endelig ut, skal første varamedlem fra samme 

liste tre inn, jf. kommuneloven § 7-10. 
Ordfører skal sørge for at valgstyret foretar nytt valgoppgjør når en 

representantplass i kommunestyret blir ledig, jf. valgloven § 14-2. Nytt 

valgoppgjør skal også foretas når en vararepresentantplass er blitt ledig hvis 

ordfører finner det nødvendig. 
Valgstyret er personidentisk med formannskapet og ordfører er valgstyrets leder. 
I reglementet er valgstyrets myndighet delegert leder, jf. punkt 8.4. 

 
Vedtaksmyndighet etter delegasjon 

Myndighet til å innvilge fritak og foreta nyvalg av varamedlemmer er delegert til 
formannskapet, jf. kommunestyrets vedtak 03.04.2013 i K-sak 17/13. 
 

Vurdering: 
Etter ordførers vurdering oppfyller fritakssøknaden kommunelovens krav. 

Grunnlaget for søknaden var ikke kjent på det tidspunktet da Einride Berg 
samtykket i å bli valgt. Ordfører finner det nødvendig å foreta nytt valgoppgjør 
av vararepresentant på arbeiderpartiets liste i kommunestyret.  

 
Økonomiske konsekvenser: 

Ingen 
 
Alternativer: 

Søknad om permisjon kan avslås. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Ordfører tilrår at søknad om fritak innvilges og at nyvalg foretas.  
Nytt valgoppgjør foretas. 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
 
  

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-2
https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
https://lovdata.no/lov/2002-06-28-57/§14-2
https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
https://www.as.kommune.no/saksdokumenter-1-halvaar-2013.281516.no.html
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F-52/21 
Lokale lønnsforhandlinger for kap. 3 og 5 

Unntatt offentlighet, jf. offl § 13, fvl §13.1 

 
Saksbehandler:  Lill Gustavsen Lokna Saksnr.:  21/01250-3 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 52/21 02.06.2021 

 

Saksdokumentet er unntatt offentlighet 

 

 
 

F-53/21 
Klage på vedtak om startlån 

Unntatt offentlighet, jf. offl § 13, fvl §13.1 

 
Saksbehandler:  Nina Lunde Saksnr.:  21/01080-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 53/21 02.06.2021 

 

 

Saksdokumentet er unntatt offentlighet 

 

 
 

F-54/21 
Klage på vedtak om startlån 

Unntatt offentlighet, jf. offl § 13, fvl §13.1 
 

Saksbehandler:  Nina Lunde Saksnr.:  21/01121-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 54/21 02.06.2021 

 

 

Saksdokumentet er unntatt offentlighet 

 

 

 
F-55/21 
Klage på vedtak om startlån 

Unntatt offentlighet, jf. offl § 13, fvl §13.1 
 

Saksbehandler:  Nina Lunde Saksnr.:  21/01122-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 55/21 02.06.2021 

 

 

Saksdokumentet er unntatt offentlighet 
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