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Saker til behandling  

F-2/21 
Forebygging av koronasmitte i Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Trine Christensen Saksnr.:  21/00120-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 2/21 27.01.2021 

2 Kommunestyret   

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

Prinsipielle endringer som ikke omfattes av lovhjemmel delegert 
kommuneoverlegen etter smittevernlovens § 4-1,5, vedtas av formannskapet 
etter kommunelovens § 11-8. 

Dersom formannskapsmøte er nær forestående vedtas det i ordinært møte. 
 

Ås, 13.01.2021 
 
Trine Christensen  

kommunedirektør 
 

Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 

 
Vedlegg: 

1. Relevante lovutdrag 
 

 

 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 

Mot slutten av 2020 ble en del beslutningsprosesser vedrørende 

koronapandemien og håndteringen i Ås kommune satt i fokus.  

Dersom formalitetene skulle vært annerledes, er tiden inne for å endre dette for 

framtiden. Her vises til arbeidet som er gjort. Hensynet til forebygging av smitte 

og innbyggernes sikkerhet har vært i fokus. Tiltakene som er fattet så langt 

lokalt har fungert, smittetrykket er stabilt.   
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Fakta i saken: 
Saken viser bakgrunn for handlinger i håndtering av koronasituasjonen fram til 

nå og gir en mulighet for å justere kursen framover.  Behovet for rask handling 

etter sentrale føringer, helsefaglig begrunnelser og rask iverksetting av tiltak har 

hatt hovedfokus.  

Saken gjelder forholdet mellom administrasjon og politikk i henhold til 

beslutninger, er det hastesaker/ ikke hastesaker er det prinsipielt / ikke 

prinsipielt. 

Rettslige rammer 

Smittevernloven tillegger myndighet til kommunestyret og til kommuneoverlegen 
(§§ 7-1 og 7-2). Kommunestyret har myndighet til å fatte vedtak etter loven § 
4-1 første ledd. Kommuneoverlegen har i tillegg direkte myndighet i 

smittevernloven når det haster å få fattet vedtak og satt i gang raskt med tiltak, 
også når saken er prinsipiell (smittevernloven § 4-1, 5.ledd).  

 
Kommuneoverlegens hastevedtak var nødvendig innledningsvis i pandemien hvor 
kommuneoverlegen vedtok forskrift 20.03.2020 nr. 371 om forebygging av 

koronasmitte i Ås kommune. Dette var nødvendig innledningsvis i pandemien. 
Tiltak skal være medisinskfaglig begrunnet, nødvendig av hensyn til smittevernet 

og tjenlig, jf. § 1-5. Tiltak skal oppheves eller begrenses straks de ikke lenger er 
nødvendige, jf. § 4-1 femte ledd. Forskriften ble justert underveis.  
 

Forskriften som ble vedtatt av kommuneoverlegen etter hastehjemmel i § 4-1 
femte ledd, ble opphevet 10.11.2020 da ny forskrift ble vedtatt. 

 
Ut over ovennevnte gjelder kommunelovens regler om delegering og om 
hastesaker, dette er delegert formannskapet (kommuneloven § 11-8) jfr Ås 

kommunes reglementer kap.6.2. 
 

Kommunedirektøren er delegert myndighet i ikke prinsipielle saker 
(kommuneloven § 13-1). Denne myndigheten er videredelegert i linje til 
kommuneoverlegen. Her er det en begrensning i myndigheten til ikke prinsipielle 

saker.  
 

Vedtak om forskrifter. 
Behovet for fornyet lokal forskrift kom da smittetrykket rundt de store byene 
økte i forhold til resten av landet. Regjeringen har ved flere anledninger 

oppfordret kommunene til å utvide lokale tiltak utover de nasjonale dersom dette 
er nødvendig. Bo– og arbeidsmarkedsregionene rundt Oslo ble bedt om å 

koordinere seg. Kapasiteten på sykehusene ble dårligere. Politiet kunne lettere 
reagere om tiltak var forskriftsfestet. 

En ny forskrift ble vedtatt 10.11.2020 nr 2334. Denne er vedtatt etter delegert 
myndighet i november. Varigheten er forholdsvis kort da smittesituasjonen kan 
endre seg raskt og inngripende tiltak skal kunne lettes/ strammes inn på kort 

varsel. 
 

De endringene som er gjort i den lokale forskriften siden før jul, er vurdert som 
justeringer av forskriften og er fattet av kommuneoverlegen etter delegert 
myndighet og ikke etter den delen som er kommuneoverlegens særlige hjemmel 

i smittevernloven. Vedtakene fattes etter drøftinger i kriseledelsen i kommunen.   
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Kriseledelsen har gått fra daglige møter ved nedstenging i mars, via ukesmøter 

gjennom sommeren til to møter i uka i høst. Kriseledelsen består av ordfører, 
varaordfører, kommuneoverlege, beredskapskoordinator, kommunedirektør og 
kommunalsjefer. I tillegg er det tilknyttet kommunikasjonsrådgiver og referent 

fra møtene jfr kommunens beredskapsplan.  
 

I møtene orienteres det om nasjonale føringer, smitteutvikling, det drøftes ulike 
planer, besluttes nye planer og tiltak i egen organisasjon og oppfølging av tiltak, 
innkomne henvendelser som krever vurderinger, det gis tilbakemelding fra ulike 

møter med andre instanser bla. statsforvalter/ helseminister/ NMBU/ m.fl. 
Kommunedirektørene i Follo har et koordinerende møte når nye føringer fra 

regjeringen er varslet for å sammenligne smittetrykk og behov for tiltak i den 
enkelte kommune. Det er ønskelig med forholdsvis like forskrifter i kommunene 

for at innbyggerne skal ha en forutsigbarhet i sine forflytninger på tvers av 
kommunegrensene. Disse signalene bringes inn i kriseledelsen. 
 

Ordfører har orientert skriftlig til formannskap og /eller kommunestyret om 
arbeidet og kommunedirektøren har orientert i formannskap og kontrollutvalg. 

 
Forskriftsendringer etter smittevernloven som er prinsipielle og som ikke ligger  
innenfor kommuneoverlegens myndighet i smittevernloven, skal behandles i 

kommunestyret eller eventuelt av formannskapet eller utvalg som er delegert 
myndigheten. Dvs. i slike tilfeller har ikke kommunedirektøren eller 

kommuneoverlegen myndighet til å fatte vedtak. Da kan formannskapet samles 
for hastevedtak. 
 

Vurdering: 
Rettslig sett ville det etter kommunedirektørens vurdering i ettertid vært riktig å 

behandle forskriften av 10.11 etter hasteparagraf i formannskapet.  Forskriften 
gjelder t.o.m. 19.01 og det er aktuelt med ny forskrift. Denne fremmes 
formannskapet. 

 
Endret praksis framover vil være at kriseledelsen anbefaler formannskapet den 

nye forskriften. Formannskapet vedtar etter hasteparagraf dersom det ikke er et 
ordinært formannskapsmøte i nær framtid. Dersom det avviker fra pålegg fra 
regjeringen. Da endres forskriften umiddelbart administrativt og ellers de ikke 

prinsipielle endringene som må til i perioden forskriften gjelder for. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Det er stor vilje i befolkningen til å støtte opp under koronadugnaden. 
Økonomisk sett er alle tiltak som rammer næringslivet krevende. Deres 

kompensasjonsordninger er variable. Dette gjør at vurderinger av tiltak til 
enhver tid er gjenstand for ekstra drøfting om behovet. Imidlertid kan ikke 

økonomi være førende i den pågående pandemien. 
Kommunen har fått kostnader dekket så  langt. Kostnadene til ekstra politiske 
møter må dekkes av disse. 

 
Alternativer: 

Dagens praksis videreføres med de justeringer kommunestyret ønsker. Nye tiltak 
framover vil kunne gå på lette/ stramme inn allerede iverksatte tiltak og være 
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ikke prinsipielle justeringer dersom det ikke omfattes av hasteparagrafen 
delegert kommuneoverlegen.   

 
Konklusjon med begrunnelse: 
 

Kommunedirektøren ser i ettertid at ved innføring av lokal forskrift i november 
skulle den vært behandlet politisk.  Videre praksis vedtas av kommunestyret. 

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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F-3/21 
Reservevannforsyning Ås kommune  
- Fremdriftsplan for fullgod leveringssikkerhet 
 
Saksbehandler:  Linda Beate Øye Saksnr.:  19/03750-9 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 67/20 09.12.2020 

2 Formannskapet 3/21 27.01.2021 

3 Kommunestyret   

 

 

  
 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 09.12.2020: 

1. Ås kommune etablerer en prosjektorganisasjon, med egen ansatt 
prosjektleder, og inviterer med representanter fra Frogn, Vestby og Nordre-
Follo. 

2. Prosjektorganisasjonen skal, i samarbeid med øvrige kommuner rundt indre 
Oslofjord, Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord og 

de store vannprodusentene, bidra til å sikre en langsiktig og trygg 
forsyningssituasjon for drikkevann i regionen, herunder reservevann. 

3. Nødvendige leveringsavtaler, med tilhørende valg av hovedtransportløsning 

for vann, skal ferdigstilles innen 31.12.2022. 
4. Nødvendige tekniske løsninger, herunder ny hovedvannledning gjennom Ås, 

skal ferdigstilles i tråd med føringene i drikkevannsforskriften § 9 om 
leveringssikkerhet innen 31.12.2028. 

 

 
 

 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 09.12.2020: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 
 

 

 

 

 

Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Ås kommune etablerer en prosjektorganisasjon, med egen ansatt 
prosjektleder, og inviterer med representanter fra Frogn, Vestby og 

Nordre-Follo. 
2. Prosjektorganisasjonen skal, i samarbeid med øvrige kommuner rundt 

indre Oslofjord, Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre 

Oslofjord og de store vannprodusentene, bidra til å sikre en langsiktig og 
trygg forsyningssituasjon for drikkevann i regionen, herunder reservevann. 

3. Nødvendige leveringsavtaler, med tilhørende valg av 
hovedtransportløsning for vann, skal ferdigstilles innen 31.12.2022. 
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4. Nødvendige tekniske løsninger, herunder ny hovedvannledning gjennom 
Ås, skal ferdigstilles i tråd med føringene i drikkevannsforskriften § 9 om 

leveringssikkerhet innen 31.12.2028. 
 
Ås, 30.11.2020 

 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 

Rådmann Kommunalsjef  
        Teknikk, samfunn og kultur 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

Formannskapet 
Kommunestyret 
 

Vedlegg: 
1. Rapport Regional hydraulisk vannforsyningsmodell for Indre Oslofjord 

2. Mattilsynets vedtak om å etablere en framdriftsplan for å sikre fullgod 
leveringssikkerhet 
3.  Fremdriftsplan for å sikre fullgod leveringssikkerhet - Søknad om utsatt frist  

4.  Mattilsynets vedtak om å etablere en framdriftsplan for å sikre fullgod 
leveringssikkerhet - Utsatt frist 

5. Fagrådet - Overordnet modell prosjektbeskrivelse 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: Mattilsynet 

 
Saksutredning: 

 
Sammendrag: 
 

Mattilsynet fattet likelydende vedtak om pålegg om utredning, beslutning av 
løsning og utarbeidelse av forpliktende planer for sikring av fullgod 

reservevannforsyning i regionen. Det har vært og vil fortsatt være et krevende 
og omfattende arbeid å utrede behov, alternativer, holde et god samarbeid og 
gjennomføre alle nødvendige prosjekter på tvers av mange kommuner og 

vannprodusenter. Frist for å lukke pålegget om plan var i utgangspunktet 
31.12.2019, men fristen ble utsatt til 31.12.2020 bl.a. i påvente av arbeidet med 

en regional modell for vannforsyning og etablering av en regional arbeidsgruppe.  
 

På oppdrag fra Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord 
har Sweco utarbeidet en regional modellering av drikkevannsnettet for indre 
Oslofjord. Modellen ser på beregnet forbruk og produksjonskapasitet i 2040 og 

2060. Det vil være nok total vannproduksjonskapasitet til å dekke både 
hovedvannforsyning og reservevannforsyning med foreliggende planer/vedtak 

rundt Oslofjorden. Det er imidlertid regionvise utfordringer med å etablere nok 
transportkapasitet i vannforsyningssystemene slik at produksjonskapasiteten kan 
utnyttes. Dette gjelder spesielt for leveranse av både hoved- og 

reservevannforsyning til Ås kommune, og reservevannforsyning til Frogn 
kommune. (Sweco rapport, 05.10.2020)  
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Rapporten har også vurdert løsninger, traseer og grovt skissert kostnader. 

Rapporten ble ferdig i oktober 2020 og vil være et viktig grunnlag for det videre 
arbeidet med å sikre reservevann i hele regionen.   
 

Fakta i saken: 
Mattilsynet var på inspeksjon hos Ås kommunale vannverk 9.januar 2019. 

27.mai fikk kommunen vedtak om pålegg. 
 
Pålegget lyder: 

 «Ås kommune må utrede, beslutte løsning og legge planer for å sikre en fullgod 
reservevannforsyning/ alternativ vannforsyning, slik at dere til enhver tid kan 

levere tilstrekkelig mengder drikkevann. Med fullgod menes i denne 
sammenheng at svikt i dagens hovedvannsforsyning eller i ethvert annet viktig 

element i vannforsyningen ikke skal kunne slå ut store deler av vannforsyning i 
Ås kommune.  
 

Det må utarbeides en forpliktende framdriftsplan med fastsatte milepæler for å 
etablere en løsning som sikrer at regelverkets krav til levering av tilstrekkelige 

mengder drikkevann til enhver tid etterleves. Som tilbakemelding på oppfylt 
vedtak må den forpliktende planen med underliggende dokumenter sendes til 
oss. Vedtaket er fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften § 9 

Leveringssikkerhet» 
 

Vedtaket er basert på en overordnet vurdering av vannforsyningen i regionen 
gjennomført av Cowi på oppdrag fra Fagrådet for vann- og avløpteknisk 
samarbeid i indre Oslofjord. Denne rapporten viser at det verken er nok vann 

eller tilstrekkelig infrastruktur i området i 2030. Ved svikt i ordinær 
drikkevannsforsyning vil ikke Ås kommune få levert tilstrekkelig drikkevann etter 

dagens avtaler om reservevann.  
 
Vedtaket: «Mattilsynet vurder at Ås kommune i dag ikke er dimensjonert eller 

har planer som sikrer leveranse av tilstrekkelige mengder med drikkevann til 
enhver tid og tilfredsstiller dermed ikke kravet til leveringssikkerhet i 

Drikkevannsforskriften § 9.  
 
Samarbeidet om en felles, regional løsning ble løftet inn i Fagrådet som tok 

vannforsyning med i sine vedtekter. Ås kommune bekreftet sommeren 2019 sin 
deltakelse i prosjektet. Kommunens kommunalsjef og prosjektsjef 

kommunalteknikk sitter i henholdsvis styret i Fagrådet samt i utvalg for 
drikkevann og vannmiljøtiltak.  
 

Styret i Fagrådet ga, i januar 2020, Sweco oppdrag å utvikle en teoretisk, 
overordnet og løsningsorientert modell for hele regionen slik det vil se ut i 2040 

og 2060 med fokus på reservevann.  
 
Modellen, med tilhørende rapport, ble ferdig i oktober 2020. Konklusjonen er at 

det vil være tilstrekkelig vannproduksjonskapasitet, men transportkapasiteten er 
utfordrende. Det trekkes særlig frem leveranse av hoved- og reservevann til Ås 

samt reservevann til Frogn. De konkluderer også med at best forsyningssikkerhet 
oppnås ved å etablere en stor, gjennomgående ledning fra MOVAR AS (Moss) til 
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Nordre Follo, gjennom Ås kommune. Et annet alternativ er forsyning fra Glitre 
vannverket via Frogn.  

 

 
 
Det er gjennomført et grovt kostnadsoverslag for de aktuelle 
ledningsforbindelsene og kostnadene for å dekke Follo kommunene vil trolig ligge 

på 1-1,5 mrd. Et slikt løft forutsetter stor grad av regionalt samarbeid og felles 
beslutninger over kommunegrensene. 

 
Vurdering: 
Rådmannen understreker viktigheten av at fremtidens drikkevann sikres for alle 

innbyggerne i Ås kommune. Ås kommune kan ikke sikre reservevann og 
drikkevann alene og må derfor forplikte seg til videre samarbeid i regionen. 

 
Utfordringene er størst i Ås, Frogn og til dels Vestby. En ny hovedledning, enten 
den kommer sydfra med vann fra MOVAR, eller vestfra med vann fra Glitre, må 

gjennom Ås kommune.  
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Rådmannen anbefaler følgende innledende plan for det videre arbeidet: 

 

Aktivitet Tid 

Avklarende møter med MOVAR og Glitre vannverk 
om fremtidige planer og mulighet til å inngå nye 
reservevannavtaler 12/20- 03/21 

Etablere prosjektgruppe, med ansatt prosjektleder 
og deltagere fra Frogn, Vestby og Nordre Follo Innen 1/6-21 

Avklarende møte med Oslo kommune, VAV om 
muligheten for reservevann sydover i regionen og 
behov for kapasitetsøkning mot Nordre Follo      2021 

Utrede tekniske løsninger for to hovedalternativer, 
et fra syd og et fra vest Høsten 2021 

Sikre mulige hovedtraseer gjennom Ås med egen 
hensynssone i forbindelse med rullering av 
kommuneplan 12/20-12/21 

Arbeide aktivt sammen med Fagrådet for indre 
Oslofjord for å faglig forankre ulike løsninger og 
arbeide mot felles grunnlag og malverk for 
reservevannavtaler med tilhørende 
finansieringsmodeller Kontinuerlig 

Valg av hovedtrase og leverandør for reservevann. 
Inngå forpliktende leveringsavtaler og sikre 
tilstrekkelig likelydende kommunale vedtak i Follo Innen 12/22 

Detaljprosjektering og sikring av grunneieravtaler      2023 

Etableringsfase 2024-2028 

 

Økonomiske konsekvenser: 
Det kreves betydelige økonomiske investeringer for å sikre 

drikkevannsforsyningen i regionen. Fordeling mellom de ulike aktørene vil være 
krevende, men helt nødvendig for å lykkes. 
 

Basert på Sweco rapporten har rådmannen i sitt budsjettforslag lagt inn 57 mill. 
kr. i planperioden for å starte arbeidet med å sikre en fullgod vannforsyning for 

fremtiden. Beløpet vil måtte justeres etterhvert som endelig løsning fremkommer 
og fordelingsnøkkel blir vedtatt. Med utgangspunkt i et anslag på 1-1,5 mrd. kr. 
for Folloregionen vil beløpet bli betydelig større i løpet i perioden frem mot 2028. 

 
Miljømessige konsekvenser: 

De ulike løsningenes må vurderes opp imot påvirkning på ulike naturtyper, 
områders vernestatus, naturfare, offentlig planstatus m.m. Dette sikres i 
planleggingsfasen. En mulig ledningstrase fra Årungen til Nygård vil kunne 

berøre hensynssone for bevaring av kulturmiljø. Nye traseer for 
overføringsledninger bør sikres med hensynssone i kommuneplanens arealdel og 

eventuelt gjennom egne reguleringsprosesser dersom det skulle bli behov for 
det.  
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Alternativer: 

Som rådmannens innstilling, men med endret ambisjonsnivå, organisering og 
tidsfrister. Det er viktig å bemerke at Mattilsynet må godkjenne planen. 
 

Konklusjon med begrunnelse:  
God vannforsyningskapasitet og -sikkerhet er et kritisk samfunnsansvar. Den 

fremtidige kapasiteten og sikkerheten er ikke god nok i Ås. Ås kommune må 
derfor vedta en forpliktende plan for hvordan kommunen skal overholde kravene 
i Drikkevannsforskriften. 

   
Planen må inneholde tiltak for å etablere et forpliktende regionalt samarbeid, 

gode avtaler med vannprodusentene og en tydelig milepelsplan for utbedring og 
etablering av ny kritisk infrastruktur. 

 
Rådmannen foreslår at endelig valg av ny reservevannløsning utredes og 
besluttes innen utgangen av 2022 og ferdigstilles innen 2028. 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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F-4/21 
Flytting av modulbygg fra Åsgård skole til Sjøskogen 
skole 
 
Saksbehandler:  Nils Erik Pedersen Saksnr.:  16/00143-28 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 3/21 20.01.2021 

2 Hovedutvalg for teknikk og plan 9/21 20.01.2021 

3 Formannskapet 4/21 27.01.2021 

4 Kommunestyret   

 

 

 

Innstillinger fra utvalgene publiseres i Teams og på Ås kommunes 

hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Modulene på Åsgård skole er ikke egnet til å dekke hverken et midlertidig, 

eller permanent behov for nye arealer på Sjøskogen skole. 
2. Leieavtalen med Indus Norge sies opp senest innen utgangen av februar 

2021. 
3. Tjenesteområde Eiendomsforvaltning og utleie tilføres 4,6 mill. kr. for å 

dekke avvikling av leieforholdet. 
4. Beløpet finansieres med bruk av ubundet fond. 

 

Ås, 11.01.2021 
 

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

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
Formannskapet 
Kommunestyret 

 
 

 
  

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

Fakta i saken: 
Utvalg for kommunale byggeprosjekter (UKB) vedtok den 05.11.2020 følgende: 
 

«Det gjøres en vurdering på kostnadene for å flytte modulene i skolegården på 
gamle Åsgård skole til Sjøskogen skole for midlertidig bruk. Modulene settes opp 

i samme stand som de står i nå.» 
 
I K-Sak 125/20, 10.12.20 vedtok kommunestyret følgende verbalvedtak: 

 
5. Sjøskogen skole: Kommunedirektøren bes legge fram en helhetlig sak om å 

vurdere utvidelse av skolen opp mot endring av skolekretsgrenser, midlertidig 
flytting av moduler fra Åsgård eller videreføring av dagens situasjon, i lys av 

samlet elevtall og skolekapasitet i Ås nord, og den økonomiske situasjonen. 
 
Leieavtalen med Indus Norge AS for leie av modulene ved Åsgård skole løper til 

31.08.2021, dvs. en varighet på 6 år, med ytterligere opsjon på 4 år. Dersom 
kommunen ikke ønsker å forlenge leieavtalen etter 6 år må avtalen sies opp med 

6 mnd. skriftlig varsel, dvs. innen utgangen av februar 2021.Kommunedirektøren 
velger derfor å dele verbalvedtak 5 opp i 2 saker. En som kun omhandler flytting 
av modulene og en sak som omhandler de resterende delene av vedtaket. Denne 

siste delen planlegges fremlagt for politisk behandling høsten -21. 
 

I K-Sak 27/19, 19.06.19 og tilleggsnotat til formannskapet av 03.06.2019 ble 
det utredet å flytte modulbygget fra Åsgård skole til Sjøskogen skole som en 
permanent løsning. Kommunedirektøren har nå vurdert hva de økonomiske 

konsekvensene er ved å flytte modulbygget til Åsgård skole til Sjøskogen skole 
som en midlertidig løsning.  

 
For å kunne se de økonomiske konsekvensene er følgende alternativer vurdert: 

 Alternativ 1: Si opp og fjerne modulbygget ved Åsgård skole fra 

01.05.2020. 
 Alternativ 2: Flytting av modulbygget fra Åsgård skole til Sjøskogen skole, 

og sette det opp igjen med tilsvarende stand som i dag. 
 Alternativ 3: Gjennomføre det planlagte nybygget. 

 

Vurdering: 
 

Alternativ 1 
På grunn av den vedtatte byggingen av nye Åsgård skole, bør modulbygget 
fjernes inne 01.05.21. Konsekvensene av å si opp leieavtalen er tidligere 

beskrevet i tilleggsnotat til K-Sak 27/19, datert 03.06.2019.  
 

Leieavtalen med Indus Norge AS løper til 31.08.2021. Hvis leieavtalen ikke 
forlenges etter 6 år, ev. sies opp av leietaker (Ås kommune) før modulene er leid 
i 10 år, må leietaker betale resthovedstol minus angitt restbeløp. Dette beløpet 

er fortsatt det samme som tidligere beskrevet. I tillegg må Ås kommune betale 
resterende leie for perioden 01.05.2021 til 31.08.2021 (4 mnd.). 
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Etter kommunedirektørens vurdering vil restkostnaden ved å si opp modulene 

bestå av følgende elementer: 
 

 
 
Merknad: 
Sum for demontering er ekskl. mva. 

 

Alle kostnadene vil komme til utbetaling i 2021. 
 
Alternativ 2 

Ved å flytte modulbygget til Sjøskogen skole og leie dette ut hele leieperioden 
fram til 31.08.2025, slipper Ås kommune å betale en resthovedstol. Man må i 

stedet betale vanlig leie ut leieperioden. 
 
Demonteringskostnadene på Åsgård skole blir de samme som for alternativ 1, 

men ved en flytting vil det tilkomme tilsvarende demonteringskostnader ved 
Sjøskogen skole i 2025, dersom ikke videre leie eller utkjøp er mulig. 

 
Kostnadene ved en remontering av selve modulbygget er vurdert til ca. 1,9 mill. 
kroner ekskl. mva. av utleier Indus Norge AS. I tillegg kommer kostnader knyttet 

til grunnarbeider, tilkobling vann og avløp, tilkobling av elektrisitet, fundament 
og tilknytningsavgift. Kostnader til dette er grovt anslått til ca. 1,2 mill. kroner 

ekskl. mva. 
 
De totale kostnadene oppsummeres slik: 

 

 
 
Merknad: 
*) Husleie 
**) Vil bli fratrukket tilknytningsavgift for et ev. nybygg 
Øvrige tall er ekskl. mva. Driftskostnader (strøm, renhold etc.) er ikke medtatt. 
 

De årlige kostnadene vil fordele seg på henholdsvis ca. 3,1 mill. kroner i 2021 og 

2025 (pga. kostnad for demontering) og 2,3 mill. kroner i 2022-2024. 
  

Leiekostnader (finansieringsdel) fra 01.05.2021 til 31.08.2021 522 000 kr

Resthovedstol. Fratrukket restverdi 3 000 000 kr

Demontering av modulbygg 1 564 725 kr

Sum 5 086 725 kr

Leiekostnader (finansieringsdel) fra 01.05.2021 til 31.08.2025 6 781 200 kr *)

Demontering av modulbygg på Åsgård skole 1 564 725 kr

Remontering av modulbygg 1 925 000 kr

Grunnarbeider 300 000 kr

Tilknytning VA 200 000 kr

Tilkobling EL inkl grøft 300 000 kr

Fundament 150 000 kr

Tilkoblingsavgift VA *) 200 000 kr **)

Demontering av modulbygg på Sjøskogen skole 1 564 725 kr

Sum 12 985 650 kr
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Alternativ 3 

For å sammenligne de ulike alternativene er det tatt utgangspunkt i at 
planleggingen av det nye påbygget på Sjøskogen skole ble igangsatt igjen i 
januar 2021. Bygget kunne da stått ferdig høsten 2023. Ved et slikt alternativ vil 

kostnadene knyttet til modulbygget på Åsgård skole ble de samme som for 
alternativ 1. Et nytt bygg er tidligere kostnadsberegnet til ca. 40 mill. kroner 

(ekskl. mva). Med en avskrivningstid på 40 år, vil kapitalkostnadene ligge på ca. 
1,0 mill. kroner pr. år + renter. Til sammenligning vil modulbygget ha en 
kostnad på ca. 2,3 mill. kroner pr. år (forutsatt demontering ved utløp av 

leieperioden i 2025). Noe lavere dersom utkjøp/videre leie er mulig. Årlig leie er 
pr. i dag på ca. 1,6 mill. kroner. 

 
De totale kostnadene oppsummeres slik: 

 

 
 
Merknad: 

*) Ekskl. mva. 
Driftskostnader (strøm, renhold etc.) er ikke medtatt. 

 
Som for alternativ 1 kommer 5,1 mill. kroner til utbetaling i 2021. 0,5 mill. 

kroner i budsjettert leie for perioden september til desember spares inn. Når 
nybygget er ferdig vil den årlige kapitalkostnaden ligge på ca. 1,0 mill. kroner 
pluss renter. Driftskostnader for modulbygget og et ev. nybygg vurderes å ligge i 

samme størrelsesorden. Kvalitetsforskjellene på byggene vil imidlertid være 
betydelig. 

 
Juridiske forhold 

Konkurransen ved anskaffelse av modulen la til grunn maksimalt 10 års leie (6 år 
+ opsjon på 1 og 1 år inntil 4 år). Leie utover 10 år vil være en vesentlig endring 
av vilkårene og vil normalt kreve utlysning av en ny konkurranse. Flytting av 

modulene er også en anskaffelse som omfattes av anskaffelsesregelverket og må 
derfor lyses ut. Det er foreløpig uklart hvordan leverandøren vil stille seg til 

dette. 
 
Oppsummering og konklusjon 

Å flytte modulbygget fra Åsgård skole til Sjøskogen skole er anslått å koste ca. 
13,0 mill. kroner ekskl. mva. i perioden 2021-2025. Denne summen inkluderer 

demontering på Åsgård skole, remontering, infrastruktur, tilknytningsavgift og 
demontering på Sjøskogen skole. De årlige kostnadene vil ligge mellom 2,3 og 
3,1 mill. kroner. 

 
Når det er behov for en utvidelse av Sjøskogen skole er det mest lønnsomme 

alternativet å gjenoppta planleggingen av det planlagte nybygget. Når bygget 
står ferdig vil de årlige kostnadene bli lavere enn for modulbygget. 
 

Leiekostnader (finansieringsdel) fra 01.05.2021 til 31.08.2021 522 000 kr

Resthovedstol. Fratrukket restverdi 3 000 000 kr

Demontering av modulbygg 1 564 725 kr *)

Påbygg 40 000 000 kr *)

Sum 45 086 725 kr
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Kommunedirektøren anbefaler derfor at leieavtalen for modulbygget på Åsgård 
skole sies opp innen 28.02.2021 og at et ev. permanent behov for utvidelse av 

Sjøskogen skole løses med nybygg i tråd med tidligere planer. 
 
Økonomiske konsekvenser: 

Se ovenfor. Kommunedirektøren foreslo å tilføre 4,5 mill. kr. til avvikling av 
modulene i HP 2021-24. Posten ble fjernet i det vedtatte budsjettet og må 

således tilføres på nytt. 
 
Tiltaket må finansieres med bruk av ubundet driftsfond. 

 
Miljømessige konsekvenser: 

Gjenbruk er miljømessig et godt alternativ. Ut i fra en samlet vurdering av 
kvalitet og økonomi over tid mener imidlertid kommunedirektøren at det vil være 

miljømessig bedre å gå på en permanent løsning når behovet for utbygging 
tilsier det.  
 

Alternativer: 
Modulene på Åsgård flyttes til Sjøskogen.  

Kommunedirektøren utreder de juridiske, anskaffelsesfaglige og økonomiske 
konsekvensene ved flytting og eventuelt leie, eller utkjøp av modulene etter 
2025 og legger saken frem for ny behandling. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 

Kommunedirektøren anbefaler at leieavtalen sies opp innen utgangen av februar 
2021 og at behovet for et permanent byggetrinn på Sjøskogen avklares i 
forbindelse med den planlagte saken som utgjør del 2 av verbalvedtaket fra K-

Sak 125/20. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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F-5/21 
Gnr 27 bnr 3 - Drøbakveien 135  
- Klage på avslag om dispensasjon fra kommuneplanen 
 
Saksbehandler:  Stine Irene Mikkelborg Sandholtet Saksnr.:  19/01980-

24 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 5/21 27.01.2021 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Formannskapet har vurdert klagen i henhold til forvaltningsloven § 33.  
 

Formannskapet kan ikke se at klagen inneholder momenter som fører til en 
annen vurdering enn det som fremgår av vedtak av 05.12.2019.  

 
Vedtak av 05.12.2019 opprettholdes og klagen tas ikke til følge.  
 

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
 

Ås, 27.11.2020 
 
 

Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør Kommunalsjef  

        Teknikk, samfunn og kultur 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet  

 
Vedlegg: 
1. Opprinnelig søknad om dispensasjon 

2. Uttalelse fra statens vegvesen 
3. Avslag på deling av tomt - saksfremlegg 

4. Klage på første vedtak 
5. Situasjonskart for fraskilling av 1 parsell 
6. Første klagebehandling - Saksfremlegg 

7. Formannskapets vedtak i klagesak 29.01.2020 
8. Fylkesmannen returnerer klagesak 

9. Klage på nytt vedtak 
 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Anders Myhrer – Tiltakshaver 

Trond Kristiansen, Alfa Øst – Søker 
Viken Fylkeskommune (som har overtatt ansvar for fylkesvei fra Statens 

vegvesen) 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag 
Kommunen mottok den 28.05.2019 søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens bestemmelser § 6.2 A og § 23.2 underformål b for fradeling av 

to tomter fra gnr. 27 bnr. 3. Søknaden ble avslått i Formannskapets vedtak av 
28.08.2019. Under klagebehandling reduserte tiltakshaver søknaden til å gjelde 

kun fradeling av en tomt, og Formannskapet fattet i realiteten et nytt 
førstegangsvedtak når de behandlet klagen den 29.01.2020 og opprettholdt 
avslaget. Denne klagen er klage på Formannskapets vedtak på avslag av 

29.01.2020.  
 

Kommunedirektøren har vurdert klagen og har kommet frem til at den ikke 
inneholder momenter som bør føre til en annen vurdering enn i vedtak av 

29.01.2020 og anbefaler at klagen ikke tas til følge.  
 
Fakta i saken 

Kommunen mottok den 28.05.2019 søknad om dispensasjon i forbindelse med 
deling av tomt gnr. 27 bnr. 3. Søknaden gjelder dispensasjon fra 

kommuneplanens bestemmelser § 6.2 A og § 23.2 underformål b for ytterligere 
deling av tomt til flere boliger i LNF b-område i Brønnerud skolekrets. 
Kommuneplanens § 23.2 underformål b tillater deling av tomter for inntil 9 nye 

boenheter i Brønnerud skolekrets i planperioden, gitt at de ligger langs vei med 
holdningsklasse mindre streng. Tomten i inneværende søknad ligger langs vei 

med holdningsklasse meget streng. I Formannskapets vedtak av 28.08.2019 ble 
søknad om dispensasjon fra kommuneplanen avslått.  
 

Kommunen mottok klage på saken den 11.10.2019. I denne klagen reduserte 
søker søknaden til å gjelde fradeling av en tomt istedenfor to tomter. Kommunen 

behandlet klagen, og Formannskapet tok ikke klagen til følge i sitt vedtak av 
29.01.2020. Klagen ble sendt til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig 
avgjørelse. Fylkesmannen returnerte den 18.06.2020 saken tilbake til 

kommunen på bakgrunn av at redusering fra to til en fradelt tomt skulle ha vært 
behandlet som en ny søknad og ikke som en klage. Formannskapet fattet derfor 

et nytt førstegangsvedtak i sin behandling av klagen den 29.01.2020. Denne 
klagen er en behandling av klage på vedtaket til Formannskapet av 29.01.2020 
hvor de gir avslag på fradeling av en tomt.  

 
Klagens innhold: 

Klagens hovedanførsel er at dispensasjon må innvilges på bakgrunn av 
likebehandlingsprinsippet. Naboeiendommen har tidligere fått fradele en tomt, og 
det er ikke noen forskjell på denne saken og den andre dispensasjonen. 

Kommunen er derfor forpliktet til også å innvilge denne dispensasjonen. Denne 
tomten er vel så godt egnet for flere boenheter som nabotomten. I tillegg må det 

legges vekt på at kun å søke om å få fradelt en parsell er en betydelig reduksjon.  
 
Vurdering 

Vilkårene for å innvilge en dispensasjon finner man i plan- og bygningsloven  
§ 19-2. Nedenfor følger en vurdering av de forskjellige kriteriene.  

 
Momentene i klagen går i all hovedsak ikke ut på om hensynet bak 

bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt eller om det er en klar overvekt av 
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fordeler. Disse momentene vil uansett bli vurdert grundig i klageomgangen, da 
denne vurderingen ikke kommer tydelig frem i Formannskapets vedtak av 

29.01.2020.  
 
Blir hensynet bak bestemmelsen vesentlig tilsidesatt 

Hensynet bak bestemmelsene om holdningsklasse meget streng og at det kan 
tillates x antall boenheter innenfor kretser i LNF-b områder hvis de ligger langs 

veier med holdningsklasse lite eller mindre streng er i hovedsak trafikksikkerhet. 
Videre er selve bestemmelsen om kvoter og hvilke veier nye boenheter i LNF-b 
områder kan ligge langs, en viktig styring av spredt boligbebyggelse.  

 
Utvidet bruk av privat avkjørsel til vei med holdningsklasse meget streng kan 

føre til dårligere trafikksikkerhet. Veier med holdningsklasse meget streng skal i 
prinsippet være avkjørselsfrie, jf. kommuneplanen § 6.2 A. Private avkjørsler, 

slik som det er fra denne tomten, bidrar til et mindre oversiktlig trafikkbilde med 
flere forstyrrende elementer for trafikken på fylkesveien. Veier med 
holdningsklasse meget streng er ofte veier som er mye brukt, og dermed er 

trafikksikkerhet og et oversiktlig trafikkbilde viktig. Den aktuelle veien er 
hovedveien mellom E6 og Drøbak. Systemet med holdningsklasser på veier blir 

også uthulet hvis man innvilger mange dispensasjoner fra kravet til at veier med 
holdningsklasse meget streng i prinsippet skal være avkjørselsfrie. Selv om 
denne søknaden om dispensasjon ikke fører til at det blir flere avkjørsler på den 

aktuelle fylkesveien, medfører dispensasjonen og en senere oppføring av flere 
boenheter at flere biler kjører inn og ut på veien gjennom den eksisterende 

avkjørselen. Dette fører til mer forstyrrelser på trafikken. Slike private avkjørsler 
kan ikke sammenlignes med kommunale veier som ender ut på fylkesveien. 
Kvoten på 9 boenheter i skolekretsen i planperioden går nettopp ut på at man 

skal samle bebyggelse langs kommunale veier, heller enn at boenhetene skal ha 
private avkjørsler til fylkesveien.   

 
Kvotene som er satt på 9 boenheter i Brønnerud skolekrets i planperioden er et 
uttrykk for at spredt boligbebyggelse skal begrenses. Dette er boligbebyggelse 

som ikke er sentrumsnært, som kan ha lang avstand til skole/barnehager, 
butikker, fritidstilbud og kollektivtransport. Den aktuelle tomten har nærhet til 

kollektivtransport, men butikker, skole/barnehage og fritidstilbud er ikke i 
umiddelbar nærhet. Det må derfor påregnes at mye av transporten blir bilbasert. 
Bilbasert transport går på bekostning av miljøhensyn.  

 
Rådmannen mener på bakgrunn av dette at hensynene bak bestemmelsene det 

søkes dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt hvis denne dispensasjonen blir 
innvilget. Dette vilkåret er derfor ikke oppfylt.  
 

Fordeler og ulemper 
Tiltakshaver har ikke anført noen fordeler spesifikt, men ut fra 

dispensasjonssøknaden kan man trekke ut at tiltakshaver mener at det er en 
fordel for Ås kommune at de får flere boenheter.  
 

Videre mener tiltakshaver at tiltaket ikke medfører noen ulemper.  
 

Fordelen med en ekstra boenhet til Ås kommune må fra rådmannens ståsted ses 
på som minimal, da dette er utenfor området hvor boligutvikling er ønsket.  
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Rådmannen er heller ikke enig i at det ikke foreligger noen ulemper med tiltaket. 
Enhver dispensasjon er en ulempe fordi den er med på å uthule bestemmelsen 

det dispenseres fra. Videre er det en ulempe at denne dispensasjonen vil føre til 
økt belastning på en privat avkjørsel på en vei som i all hovedsak skal være fri 
for avkjørsler. Det er også en ulempe at de som skal bo på tomten, vil bo langs 

en fylkesvei med mye trafikk. Videre må også den lange avstanden til butikker, 
skole, barnehage og andre servicetilbud anses som en ulempe, selv om 

kommunen tillater noe spredt bebyggelse i området.  
 
Etter vurderingen ovenfor er det klart at det ikke foreligger en klar overvekt av 

fordeler med å gi dispensasjonen. Dette vilkåret er derfor ikke oppfylt.  
 

Kan kommunen gi dispensasjon 
Dette er en vurdering etter kommunens frie skjønn. Her kommer andre 

betraktninger og lokale forhold inn.  
 
Likebehandlingsprinsippet: 

Klager mener at kommunen må behandle søknaden om dispensasjon likt med 
søknadene til nabotomten, som ble tillatt oppdelt i to tomter med tre boenheter. 

Dette er hovedargumentet i klagen.  
 
Rådmannen er dog av den oppfatning at kommunen ikke plikter å behandle alle 

lignende søknader likt til enhver tid. Hver enkelt dispensasjon skal vurderes 
individuelt og hver dispensasjon som innvilges må oppfylle vilkårene i pbl. § 19-

2.  
 
Det ligger klart en viss presedensvirkning i innvilgelse av dispensasjoner, og jo 

flere dispensasjoner i lignende saker kommunen innvilger, jo større forventninger 
vil innbyggerne ha for at også deres søknad om dispensasjon vil bli innvilget. 

Etter at en betydelig mengde dispensasjoner for tilnærmet like forhold er 
innvilget vil man kunne snakke om en opparbeidet praksis, som vil kunne gi 
innbyggerne berettigede forventinger om at også deres søknad om dispensasjon 

vil bli innvilget. Det er i denne saken fattet to lignende dispensasjoner på denne 
tomten og naboeiendommen tidligere, en dispensasjon i 2014 og en 

dispensasjon i 2018. To tidligere dispensasjoner kan derimot ikke være grunnlag 
for å si at kommunen har en praksis på dette området, som gir berettigede 
forventinger til innbyggerne. 

 
Et annet moment er at kommunen til enhver tid kan endre holdninger eller 

praksis. Tidene forandrer seg, og det kan oppstå nye forhold og momenter i 
vurderingen som ikke var like sterke eller til stede når man vurderte tidligere 
dispensasjoner. Blant annet har regionale politiske føringer blitt mer tydelige på 

at det bør utvises forsiktighet med å legge opp til et bilbasert 
bosetningsmønstre. Bosetting skal i hovedsak skje i områder med nærhet til 

daglige gjøremål og god dekning med kollektivtransport, slik at man kan 
begrense bilbruk. 
 

Rådmannen mener at likebehandlingsprinsipper ikke kan anføres som et 
argument for å innvilge denne dispensasjonen.  
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Negativ uttalelse fra regional myndighet: 

Det påpekes også at kommunen heller ikke bør innvilge dispensasjoner når en 
direkte berørt nasjonal eller regional myndighet uttaler seg negativt til 
dispensasjonen, jf. pbl. § 19-2 tredje ledd. Statens vegvesen har i alle sakene 

vedrørende deling av denne tomten uttalt seg negativt, og kommunen har i de to 
tidligere sakene valgt å se bort fra vegvesenets uttalelse. Det betyr dog ikke at 

kommunen også i denne saken skal velge å se bort ifra uttalelsen til Statens 
vegvesen. Det at Statens vegvesen fortsatt er negative til at kommunen innvilger 
dispensasjon for ytterligere deling av tomten forsterker viktigheten av at 

kommunen legger vekt på uttalelsen deres. Hvis kommunen fortsetter å sette til 
side regionale myndigheters negative innstillinger, undergraves nasjonale og 

regionale føringer, i tillegg til at kommunen undergraver egen kommuneplan som 
overordnet styringsdokument. 

 
Betydningen av reduksjon av antall parseller som er søkt fradelt: 
Rådmannen går ut ifra at søknaden om fradeling er redusert fra to til en ny 

parsell og boenhet på bakgrunn av at det allerede er brukt opp 8 boenheter av 
kvoten på 9 som bestemmelse § 23.2 underformål b i kommuneplanen tillater. 

På den måten overstiges ikke kvoten og det trengs ikke å søke om ytterligere 
dispensasjon for dette forholdet.  
 

Antall parseller og boenheter det søkes om ble ikke tillagt vekt i vedtaket om 
avslag for fradeling av to parseller. Dette var noe rådmannen subsidiært påpekte 

på slutten av vedtaket, for å belyse at det ikke kan innvilges to nye boenheter 
der uten at det søkes om dispensasjon fra kvoten på 9 nye boenheter innenfor 
planperioden. Selve avslagets begrunnelse er uavhengig av om det opprettes en 

eller to nye parseller og boenheter.  
 

Konklusjon kan-skjønn 
På bakgrunn av de ovenfor nevnte forholdene, mener rådmannen at selv om 
hensynet bak bestemmelsen ikke hadde blitt vesentlig tilsidesatt og det hadde 

vært en klar overvekt av fordeler, kan dispensasjonen ikke innvilges. 
 

Konklusjon 
Vilkårene i pbl. § 19-2 er ikke oppfylt. Klagen kan derfor ikke tas tilfølge. Vedtak 
av 29.01.2020 opprettholdes. Saken sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for 

endelig avgjørelse.  
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen 
 

Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 

 
Kan vedtaket påklages?  
Vedtaket kan ikke påklages. Dette er en forberedende klagesaksbehandling, og 

saken sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 

 



Ås kommune 

Formannskapet 27.01.2021  Side 23 av 51 

 

 
Alternativer: 

 
Formannskapet har vurdert klagen i medhold av forvaltningsloven § 33.  
 

Formannskapet finner at klagens anførsler utgjør momenter som må medføre en 
annen vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 29.01.2020. 

Vedtak av 29.01.2020 oppheves og klagen tas således til følge.  
 
Nytt vedtak:  

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser § 6.2 A og § 23.2 
underformål b innvilges.  

 
(fyll inn hjemmel og begrunnelse for innvilgelse her)  

 
Kan vedtaket påklages?  
Omgjøring er et enkeltvedtak kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningsloven 

kap VI og pbl. § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom frem 
til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 

utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være 
undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, 
og de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett 

til å se sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av fvl. § 19. 
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F-6/21 
Omdanning av Follorådet til  
Folloregionen interkommunalt politisk råd 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  21/00138-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 6/21 27.01.2021 

2 Kommunestyret   

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Det nye regionale politiske samarbeidet mellom kommunene i Follo 

organiseres som et interkommunalt politisk råd etter kommunelovens kapittel 

18 fra og med 01.03.2021. Rådets navn skal være «Folloregionen 
interkommunalt politisk råd», til daglig kalt Folloregionen.  

 
2. Dagens Folloråd opphører 28.02.2021, jf. «Samarbeidsavtale/vedtekter for 

organisering og drift av Follorådet» pr. 01.01.2012. 

 

3. Ås kommune utpeker …. som medlem i Representantskapet for Folloregionen 

interkommunalt politisk råd i tillegg til ordfører og varaordfører. 

 
 
Ås, 13.01.2021 

 
 

Trine Christensen  
kommunedirektør 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 

 
 

 
Vedlegg: 
1. Follorådets vedtekter - samarbeidsavtale pr 01 01 2012 

2. Revidert utkast Folloregionen IPR samarbeidavtale pr 30 12 
3. Folloregionen IPR - Utdrag-fra-kommuneloven 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Follorådets sekretariat  
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Saksutredning: 
 

 
Saken gjelder: 
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 22.06.2018 

definerer i § 17-1 regler for interkommunalt samarbeid. Av forarbeidene til loven 
fremgår det at man i større grad ønsker en formalisering av det interkommunale 

samarbeidet. Interkommunalt samarbeid kan etter ny kommunelov foregå 
gjennom interkommunalt politisk råd, kommunalt oppgavefellesskap, 
vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap, aksjeselskap, 

samvirkeforetak, en forening eller en annen måte som det er rettslig adgang til. 
Kommunene må i løpet av valgperioden 2019-2023 innrette aktuelle 

samarbeidsorganer i samsvar med den nye kommunelovens bestemmelser. I 
denne sammenhengen dreier dette seg om det politiske samarbeidet. Dagens 

regionråd for Follo må i henhold til dette omdannes til interkommunalt politisk 
råd. Kommunelovens kap. 18, §§ 18-1 til 18-4 gir regler for slikt samarbeid 
gjennom interkommunalt politisk råd. Flere andre regionråd har allerede 

gjennomført overgangen til interkommunalt politisk råd eller er i prosess for 
dette, herunder Osloregionen interkommunalt politisk råd. 

I tillegg til den nye kommunelovens bestemmelser har Viken fylkeskommune 

signalisert at det ønskes et formalisert samarbeid med Vikens 51 kommuner 
gjennom kommuneregioner (regionråd). Viken fylkeskommune ønsker å ta i bruk 
«Viken-modellen» med partnerskapsavtaler mellom fylkeskommunen og 

kommuneregionene. 
 

I 2019 utarbeidet NIVI Analyse på oppdrag av Prosjekt Viken 2020 
(Fellesnemnda i Viken) en analyse og vurdering av kommuneregioner og 
regionråd i Viken (NIVI-rapport 2019:3). Viken fylkeskommune er tydelige på at 

det er opp til kommunene selv å definere kommuneregionene.  
 

I tillegg ble tidligere Oppegård og Ski kommuner slått sammen til Nordre Follo 
kommune fra 01.01.2020.  

 

Bakgrunn for saken og saksopplysninger: 
Follorådet tok allerede i 2016 initiativ til og startet diskusjonen om nye 
innsatsområder for regionrådet, jf. vedtak i sak 64/16 i møtet den 30. september 

2016, om å sette i gang et prosjekt kalt «Nytt Folloråd». Hensikten var å 
utarbeide ny visjon og mål, definere nye oppgaver og ny politisk og administrativ 

organisering for det regionale samarbeidet. Prosjektet ble også aktualisert da 
fordi det regionale næringssamarbeidet måtte reorganiseres og vitaliseres. Flere 
mente at Follorådet burde bli mer næringslivsrettet og aktivt jobbe for å få flere 

bedrifter og statlige institusjoner til Follo. Follorådet reiste på studietur til 
Greater Stavanger og fikk inspirasjon til diskusjonen der. Også Samarbeidsrådet 

for Nedre Romerike (SNR) endret vedtektene og vedtok ny regional 
næringsstrategi på denne tiden.  
 

Etter stortingsvalget i 2017 (19.09.2017) gjennomførte Follorådet en workshop 
for å drøfte organisering og videre utvikling av regionrådssamarbeidet. Det ble 

utarbeidet en SWOT-analyse og et grunnlagsnotat som innspill til 
strategiprosessen i Follorådet.  
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På Follorådets møte 07.02.2020 ble NIVI-rapporten 2019:3 «Analyse av 
kommuneregioner og regionrådsstruktur i Viken» diskutert, jf. sak 03/20. Det 

var enighet om at regionrådet skulle ha følgende oppgaver: 

 En møteplass for ordførere og rådmenn og utvikle et politisk og 

administrativt interessefellesskap i Follo 

 Fokus på samferdsel 

 Lobby- og påvirkningsarbeid 

 Areal  

 Omdømmebygging 

 Næringsutvikling og samarbeid med NMBU og Campus Ås 

 Reiseliv og turisme i regionen 

Disse oppgavene samsvarte med det som kom frem på workshopen i 2017. Det 
må utvikles mål innenfor ovennevnte hovedtema. Det var også enighet om at 
Follorådet skulle forbli som i dag med samme antall medlemskommuner 

(Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Ås og Vestby), og at regionrådets 
grenser skulle forbli uendret. Follorådet, eller en eller flere enkeltkommuner har 

likevel mulighet for å samarbeide med andre regionråd/kommuner der dette 
måtte være naturlig.  
 

Den foreliggende saken bygger på drøftingene fra workshopen i 2017 og på 
senere diskusjoner i Follorådet og omhandler samarbeidets formål og oppgaver, 

organisering og struktur, økonomi og geografisk avgrensing.  
 

Regionrådssamarbeidet fram til nå 
Follorådet ble dannet i 1992 og hadde som oppgave å bidra til å styrke og 
videreutvikle det regionale samarbeidet mellom kommunene i regionen og 

fylkeskommunen og andre viktige forvaltningsenheter. Organisasjonsmessig var 
fylkeskommunen sekretariat for regionrådet.  I 1999/2000 ble det regionale 

samarbeidet i Follo diskutert og endret. Evalueringen etter 8 år var blant annet 
at kommunene i for liten grad satte dagsorden for samarbeidet, og at 
samarbeidet opplevdes som tidvis lite målrettet og resultatorientert, samt at 

ressursene ikke ble brukt på de viktigste oppgavene.  
 

Det ble opprettet et eget sekretariat i Oppegård kommune med egen 
regionutvikler i 100 % stilling. Follorådet og ordførerne skulle sette dagsorden, 
og Follorådet skulle konsentrere sin virksomhet om regionale utviklingsoppgaver. 

En årlig arbeidsplan skulle behandles av det enkelte kommunestyre. 
Utviklingsoppgavene var: planer stat/fylke/region, sykehusutbygging, 

rekruttering av fagfolk, miljø, infrastruktur, kollektivtransport, regionale 
arealplaner, bolig/næring, næringsutvikling.  
 

I 2012 ble det vedtatt mindre endringer i vedtektene. Det tidligere Ordførermøtet 
endret navn til Follorådet, og det tidligere Follorådet skulle betegnes Follomøtet. 

Follomøtet skulle bestå av alle formannskapsmedlemmene i de 7 kommunene. 
Follomøtet skulle vedta årlige handlingsprogram og budsjett. Ledervervet går på 
omgang 1 år om gangen i kommunenes alfabetiske rekkefølge, jf. dagens 

gjeldende samarbeidsavtale/vedtekter, som følger vedlagt som vedlegg nr. 1. 
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Den overordnede strategien for follosamarbeidet har i lengre tid vært: 

- Mer styrke utad på ulike regionale utviklingsområder  

- Kvalitets- og effektivitetsforbedringer gjennom interkommunalt 

samarbeid om samfunnsutvikling, tjenesteproduksjon, forvaltning og 

administrasjon 

 

På grunnlag av dette har samarbeidsområdene vært: 

- Felles strategier overfor stat og omverdenen for øvrig 
- Regional planlegging 
- Kommunesamarbeid etter behov 

- Tjenestesamarbeid 
- Utviklingsarbeid 

I likhet med andre regioner i Norge står Follo overfor en rekke store utfordringer 

og omstillingsbehov. De store samfunnstrendene som klimaendringer, teknologi 
og globalisering vil forandre forutsetningen for hvilket næringsliv som vil lykkes i 
fremtiden (Analyse og Strategi, 2017). Det vil fortsatt være utfordringer knyttet 

til å håndtere befolkningsveksten, og det skjer en stadig sterkere integrasjon av 
bolig- og arbeidsmarked som følge av bedre infrastruktur. Hele 

hovedstadsregionen, inkludert Follo, vil preges av i hvilken grad dette løses på 
en god måte. Folloregionen vil måtte ta utgangspunkt i regionens 
konkurransefortrinn som f. eks.  forbedret togforbindelse, høy bokvalitet, 

mangfold av turistattraktiviteter, nærheten til Oslo og utnyttelse av 
kompetansebasen på NMBU.  Nærheten til Oslo og utnyttelse av kompetansen på 

NMBU og Campus Ås vil være viktige drivere i utviklingen.  
 

Samtidig blir Folloregionen en del av Viken fylke og vil utgjøre ca. 11 % av 
innbyggerne i det nye storfylket. Etablering av Viken påvirker regionsamarbeidet 
og Folloregionens betydning. De nye kommunene endrer kartet: Nordre Follo 

kommune vil bli den 6. største kommunen etter folketall i Viken (basert på 
folketall pr. 30.09.2017) med 57 960 innbyggere. Indre Østfold kommune 

(Trøgstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg og Hobøl) vil ha 43 950, og Nye Moss 
(Moss og Rygge) vil ha 48 584 innbyggere. Nye samarbeid kan oppstå etter 

2020.  

Samarbeidsalliansen Osloregionen og Østlandssamarbeidet beskriver Østlandet 

som landets største kompetanse- og næringsregion med 245 000 bedrifter og 
2,5 millioner innbyggere. Regionen har en stor andel av landets 
kunnskapsintensive næringer. Spørsmål om hvordan utnytte disse ressursene og 

mulighetene for nyskaping og ny næringsutvikling analyseres i lys av konteksten 
av pågående samfunnsendringer (globalisering og teknologisk endring og 

omstilling til mer bærekraftig verdiskapning og velferd). 

Analyse og Strategi uttalte i september 2017 bl a:  

«Follo fremstår til sammenligning som en profil-løs og lite kjent region når 
virksomheter skal finne egnet beliggenhet. Dette er i ferd med å endre seg pga. 

Follobanen og nytt dobbeltspor til Ski.  

Follo mangler en tilfredsstillende felles strategi for å tiltrekke seg større 
lokaliseringer til regionen. Konkurransen regionene imellom vil antagelig øke 
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ytterligere, og Follo må arbeide målrettet med hvilke typer bedrifter/miljøer man 
vil tiltrekke seg for å skape en sunn og spennende miks i regionen. Follo skal 

være et konkurransedyktig valg ved næringsetablering og relokalisering av 
næring i området rundt Oslofjorden. Asker og Bærum og Nedre Romerike 
fremstår som mer attraktive enn Follo og får flere bedriftsetableringer enn Follo.  

 
Follorådet bør vurdere å endre rolle og spisse hovedsatsinger slik andre regioner 

nå har gjort/gjør. Det er utarbeidet strategisk næringsplan for regionen og egen 
samarbeidsplattform med NMBU, som kan bidra til fremtidige bedriftsetableringer 
og klynger i regionen. Disse bør oppdateres i tråd med anbefalingene i Smart 

Spesialisering. Follo må finne sin plass i nytt fylke (Viken) og i Osloregionen.»  
 

Follorådet har vært organisert med årlige Follomøter der alle formannskapene 
har møteplikt, jevnlige møter i regionrådet, i arbeidsutvalget og 

rådmannskollegiet. I tillegg er det etablert velfungerende administrative 
faggrupper: Areal- og samferdselsgruppen, Klima- og energinettverket, 
Helsegruppen og Faggruppe næringsutvikling. Sekretariatet har hele tiden vært 

lokalisert i gamle Oppegård rådhus med 1 fast 100 %-stilling som daglig leder. 
Ansvaret for ledelsen har gått på omgang mellom kommunene i tråd med 

gjeldende vedtekter fra 2012.  

 

Vurdering: 
Saken med å omdanne Follorådet til et interkommunalt politisk råd skjer med 
bakgrunn i ytre forhold knyttet til ny kommunelov og ny organisering på 

kommune- og fylkesnivå. De seks kommunene i Follo erkjenner at regionrådet 
først og fremst er en viktig møtearena for ordførere og rådmenn for best mulig 

koordinering av kommuneovergripende tema og problemstillinger. Follo fremstår 
i dag som en attraktiv region i Hovedstadsområdet med nærhet til Oslo, men 

Folloregionen bør ha som mål å bidra til å videreutvikle regionen til beste for 
innbyggerne og for de samarbeidende kommunene, gjennom forpliktende 
samarbeid og ivareta interessene overfor regionale og nasjonale myndigheter.  

 
 

Oppgaver for interkommunalt politisk råd 

Follorådet har allerede diskutert seg frem til følgende hovedsatsingsområder: 

 Påvirkningsarbeid 

Folloregionen må styrke sitt arbeid med samfunnspåvirkning og 

lobbyarbeid overfor nasjonale og regionale myndigheter. Det er viktig for 

regionen å tiltrekke seg større nasjonal oppmerksomhet, og 

nettverksbygging med sentrale beslutningsmiljøer i Norge er viktig i denne 

sammenhengen. Det vil være et mål å trekke flere statlige investeringer 

og lokalisering av statlige arbeidsplasser til Folloregionen, samt 

infrastruktur. Kontakt og samspill med Follobenken og på Stortinget må 

utvikles videre.  

 

 Profilering og omdømmebygging 

Folloregionen trenger en tydelig profil som region og attraktiv lokasjon for 

innbyggere, boligsøkende, næringsliv og turister. Regionens 
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markedsførings- og kommunikasjonsstrategier må utvikles og samordnes 

slik at kommunene fremstår som en attraktiv region utad.   

 

 Lokal og regional næringsutvikling 

Den lokale og regionale strategiske næringsutviklingen skal skje i 

samarbeid med blant annet NMBU, Campus Ås og næringslivet for øvrig. 

Tilgangen til et fremragende Campus-miljø er et unikt konkurransefortrinn 

for Follo. Samarbeidsavtalen med NMBU og forskningsinstitusjonene på 

Campus Ås vil være sentral og støtte opp under dette arbeidet.  

Det må utformes konkrete mål -og handlingsplaner for disse hovedtemaene. 
Folloregionen vil derfor sette i gang en strategiprosess våren 2021, for å gi 

innspill til et strategidokument for inneværende fireårsperiode. Dette 
strategidokumentet vil danne grunnlag for Partnerskapsavtalen – del II - med 

Viken fylkeskommune som skal behandles i alle kommunestyrene og i 
fylkestinget.  

Folloregionen interkommunalt politisk råd vil i henhold til kommunelovens §18-1 
annet ledd ikke kunne treffe enkeltvedtak. Samarbeidet vil være basert på 

konsensus. 
 

Organisering 
Det vil etter kommunedirektørens oppfatning fortsatt være viktig for Follo-
kommunene å være del av en regionorganisering. De fleste regionråd er i dag 

organisert etter kommuneloven § 27, et stort antall er avtalebasert, og kun 10 
pst er organisert som IKS etter lov om interkommunale selskaper. Det er ikke 

fastsatt i dagens løpende samarbeidsavtale/vedtekter for Follorådet, hvilken 
organisasjonsform samarbeidet har i dag. Advokat Vibeke Resch–Knudsen, som 
har bistått Follorådet i forbindelse med spørsmålet om ny organisering, har 

imidlertid vurdert det slik at dette rent faktisk er et samarbeid etter dagens 
kommunelov § 27. Hun har videre vurdert det slik at dagens organisering ikke er 

et selvstendig rettssubjekt i dag.    

I den nye kommuneloven er § 27-samarbeid ikke videreført. Slike samarbeid må 
senest innen 4 år etter at den nye lovens kapitel 18 trer i kraft, være omdannet 

til et interkommunalt politisk råd etter § 18-1, som foreslått i denne saken, eller 
et kommunalt oppgavefellesskap etter § 19-1. (Denne overgangsregelen er 
inntatt i ny kommunelovs § 31-2). Lovgiver har altså bestemt at dagens ordning 

må endres, uavhengig av kommunes eget ønske om økt satsning og noe endret 
strategi.   

Interkommunalt politisk råd kan være et rent formalisert samarbeid eller et 

selvstendig rettssubjekt. Av ny lovs § 18-1 første ledd fremgår det dessuten at 
rådet kan behandle saker som går på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Det 
fremgår for øvrig av § 18-4 at det skal inngås en samarbeidsavtale mellom 

deltakerne i rådet. Bestemmelsen har også listet opp krav til innholdet i en slik 
avtale. Kommunedirektørens vedlagte forslag til ny samarbeidsavtale, er basert 

på lovgivers krav til en slik avtale, jf. vedlagte forslag til ny samarbeidsavtale, 
vedlegg nr. 2.  

Follorådet har diskutert endring av samarbeidsform, herunder om samarbeidet 

skal være et selvstendig rettssubjekt eller ikke. Advokat Vibeke Resch-Knudsen, 
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har i notat av 03.12.2018, inntatt en matrise hvor fordeler og ulemper ved å 

organisere samarbeidet som et selvstendig rettssubjekt, fremgår på side 4 og 5. 

Av matrisen fremgår det at fordelene ved å organisere samarbeidet som et 
selvstendig rettssubjekt i hovedtrekk vil være at rådet, utenom vedtagelse av 

budsjett og godkjenning av regnskap, vil ha frihet til å inngå avtaler og forvalte 
over sine egne midler uten at det må forankres i deltakerkommunene. Dette 

skyldes at midlene da vil være rådets egne midler. Ulempene vil i hovedtrekk 
være at det må foretas en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens kap. 
16, da det vil være naturlig at personalet ansattes i rådet. Personalet er i dag 

ansatt i Nordre Follo kommune. Administrative kostander vil dessuten bli 
synliggjort og sannsynligvis øke gjennom behov for egne lokaler, eget arkiv, 

egen regnskapsfører m.v.  
 
Etter en samlet vurdering vurderer kommunedirektøren det slik, at det ikke vil 

være hensiktsmessig å gå over til en samarbeidsform hvor rådet skal være et 
selvstendig rettssubjekt nå, men fortsette slik som i dag. Herunder er det i tillegg 

til de ovennevnte ulemper, lagt vekt på at deltakerkommunene vil kunne 
opprettholde sin beslutningsmyndighet for samarbeide og ha mulighet til å 
påvirke strategi, arbeidsområder og økonomiske forhold i større grad om det 

organiseres som et rent formalisert samarbeid, i stedet for et selvstendig 

rettssubjekt.     

Representantskapet er rådets øverste organ, jf. ny kommunelov § 18-3. 
Kommunedirektøren foreslår at Folloregionens interkommunale politiske råd sitt 

representantskap består av ordførere, varaordførere, samt en politisk 
representant for opposisjonen fra hver kommune i Follo. Leder og nestleder 

velges av representantskapet for 1 år av gangen, og ledervervet går på omgang 
etter kommunenavn i alfabetisk rekkefølge (Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre 
Follo, Ås og Vestby). Det er hensiktsmessig at rådmennene 

(kommunedirektørene) etter ny kommunelov har møte- og talerett i 
Representantskapet, jf. kommunelovens § 13-1 femte ledd, som gir 

kommunedirektøren møte- og talerett i alle kommunale folkevalgte organer, med 
unntak av Kontrollutvalget. Representantskapet møtes 1 – 2 ganger pr. år.  
  

Det foreslås at det interkommunale politiske rådet (Folloregionen) består av 
ordfører fra hver kommune med møte- og stemmerett. I tillegg bør 

kommunedirektørene/rådmennene delta med møte- og talerett, jf. ovennevnte 
avsnitt. Det samme gjelder daglig leder. Rådet bør møtes 6 – 8 ganger pr. år.  

 
Arbeidsutvalget består av leder og nestleder, samt leder og nestleder i 
rådmannskollegiet og daglig leder. Arbeidsutvalget forbereder sakene til 

representantskapet og Folloregionen interkommunalt politisk råd.  
 

Kommunedirektørutvalget/rådmannskollegiet vil være forberedende organ 
for saker til Interkommunalt politisk råd og bør møtes jevnlig, anslagsvis hver 
måned. Ledelsen av rådmannskollegiet bør gå på omgang med 1 års funksjonstid 

og følge ledelsen av rådet. Rådmannskollegiet bestemmer selv hvor mange 
administrative faggrupper som etableres etter hva som til enhver tid anses 

hensiktsmessig. 
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Sekretariatet for Folloregionen interkommunalt politisk råd lokaliseres i Nordre 
Follo kommune som er administrativ ansvarlig kommune med kontorhold for 

sekretariatet på vegne av medlemskommunene. Nordre Follo kommune har 
ansettelses, lønns- og personalansvar for ansatte og ivaretar regnskap og 
revisjon. Det vil ellers være opp til interkommunalt politisk råd å fastsette 

sekretariatets ansvarsområde, oppgaver og ressursbruk etter behov. Daglig leder 
rapporterer til leder i rådet og har medarbeidersamtale med arbeidsutvalget 

minst 1 gang pr. år. Rådmannen i Nordre Follo kommune – som nærmeste 
administrative leder - deltar også i denne medarbeidersamtalen. Finansieringen 
av sekretariatsfunksjonen vil skje gjennom kommunenes økonomiske bidrag til 

det interkommunale politiske rådet. 
 

Organisering av særskilte satsinger 
I Follorådets arbeid med organiseringen av det interkommunale arbeidet var det 

ønske om økt innsats på mer spissede områder. Etter kommunedirektørens 
oppfatning er det flere modeller som vil kunne være egnet til slike satsinger. 
Flere regioner har valgt å etablere næringsselskaper som aksjeselskaper. Dette 

kan vurderes nærmere senere dersom særskilte oppgaver skulle medføre behov 
for det. Imidlertid vil det være de konkrete oppgavene som skal løses som vil 

måtte være styrende for hvilken modell som velges. 

Finansiering av Folloregionen interkommunale politiske råd 

Folloregionen interkommunale politiske råd, må ha visse økonomiske midler til 
disposisjon for å kunne gjennomføre sine oppgaver. Dette foreslås finansiert 
gjennom løpende driftstilskudd fra deltakerne, etter et fastsatt årlig budsjett 

vedtatt i rådet. Vedtagelse av driftsbudsjettet bør ha grunnlag i forslag og 
innstilling fra deltakernes rådmenn/kommunedirektører.  

 
Kommunedirektøren tilrår for øvrig at dagens ordning med lik fordeling av 

driftsutgiftene ut fra folketallet pr. 1. januar foregående år, videreføres. Viken 
fylkeskommune vil eventuelt bidra med midler gjennom partnerskapsavtalen del 
II spesiell del.  

 
Administrative og økonomiske konsekvenser av videreføring i ny 

organisasjonsform  

Det foreslås å oppløse Follorådet i sin nåværende form pr 28.02.2020 og at 
samarbeidet videreføres som interkommunalt politisk råd fra og med 
01.03.2021. Budsjettmidler, fond og eiendeler overføres fra Follorådet til 

Folloregionen interkommunalt politisk råd.  

I henhold til dagens samarbeidsavtale/vedtekter pkt. 6, opphører Follorådet 
dersom ¾ flertall av deltakerne bestemmer det. Som tidligere nevnt, fremmes 
likelydende saker for deltakernes kommunestyrer. Det forutsettes således at 

samtlige av deltakerkommunene vedtar at dagens samarbeid skal opphøre, og 
videreføres som foreslått i vedlagte samarbeidsavtale.  

 
Det foreslås at Nordre Follo kommune fortsetter med å ivareta sekretariatets 
personell, og ha arbeidsgiveransvaret for disse. Dette ansvaret fastsettes i 

samarbeidsavtalen. Det er naturlig at sekretariatet lokaliseres hos kommunen 
som har arbeidsgiveransvaret. Avtalen mellom Follorådet og Oppegård kommune 

om lokalisering av Follokontoret til Oppegård rådhus og avtale om ansettelse av 
regionutvikler for Follorådet av 01.02.2001, opphører samtidig. 
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Hver deltakende kommune bør ha lik økonomisk eierandel i det interkommunale 

politiske rådet, jf. Kommunelovens §18-2 om Deltakeransvar. Kostnadene til 
driften av virksomheten bør finansieres av medlemskommunene i henhold til 
folketall. Den årlige kontingenten fastsettes av representantskapet. 

Kontingenten skal dekke driften av sekretariatet samt rådets møtevirksomhet. 
Deltakerkommunene dekker selv utgiftene til møte, reise og eventuelle 

studieturer og/eller arbeidsseminarer, diett m.v. i forbindelse med 
regionrådsmøter og tilstøtende arbeid. Rammene for omfanget av det 
interkommunale rådets aktivitet bestemmes i en årlig mål- og handlingsplan som 

legges frem til drøfting og vedtas av rådet. 

Det er en forutsetning at midler innestående på Follorådets konto pr 28.02.2020 
overføres til Folloregionen interkommunale politiske råd, samt at øvrige 
forpliktelser overtas av det nye rådet per 01.03.2021. 

 
De økonomiske konsekvensene vil bli nærmere avklart i forbindelse med 

innkalling til konstituerende møte i representantskapet der kontingentens 
størrelse og kommunenes forholdsmessige andel basert på folketall er klarlagt.  
 

Samarbeidsavtale og formell prosess 
I tråd med kommunelovens § 18-4 skal det opprettes en skriftlig 

samarbeidsavtale mellom alle deltakende parter når det opprettes et 
interkommunalt politisk råd. Samarbeidsavtalen må vedtas av kommunestyrene. 
I følge kommunelovens skal samarbeidsavtalen fastsette 

a) rådets navn 

b) om rådet er et eget rettssubjekt 

c) hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i 

representantskapet 

d) hvilke saker rådet skal kunne behandle 

e) hvilken myndighet som er lagt til rådet 

f) den enkelte deltakerens eierandel i rådet og ansvarsandel for rådets 

forpliktelser hvis ansvarsandelen avviker fra eierandelen 

g) hvordan deltakerne kan tre ut av rådet 

h) hvordan rådet skal oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret for 

oppbevaringen av rådets arkiver etter at rådet er oppløst.  

 
Det er i tråd med lovens krav og drøftingene i denne saken utarbeidet forslag til 

samarbeidsavtale. Denne følger som eget vedlegg til saken. 
Prosessen videre vil være at Follorådet behandler foreliggende sak med forslag til 
samarbeidsavtale og oversender dette til kommunene til formell behandling. På 

bakgrunn av kommunenes behandling og vedtak vil det deretter kunne innkalles 
til konstituerende representantskap for Folloregionen interkommunale politiske 

råd. 
 
Forholdet til FNs bærekraftsmål 

Saken berører de fleste av FNs bærekraftsmål, og ikke minst mål nr., 17 om 
«Samarbeid for å nå målene». Dette konkretiseres nærmere i strategisk 

dokument og årlig handlingsprogram.   
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F-7/21 
Kriterier for fritak for eiendomsskatt på bolig 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  20/03890-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 7/21 27.01.2021 

2 Kommunestyret   

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Følgende kriterier for fritak for eiendomsskatt på bolig vedtas; 

a. Husstander der den samlede, brutto årsinntekt ved siste ligning, 
sammen med leieinntekter, ikke overstiger kr 304 053 
(folketrygdens grunnbeløp x 3) kan søke.  

b. Beboere i borettslag kan søke direkte uten å gå via borettslagets 
styre. 

c. Søkers samlede bankinnskudd skal ikke overstige kr 101 351. 

d. Søker må selv bo på eiendommen. Det kan ikke søkes om fritak på 
eiendommer som leies ut. 

e. Det gis ikke fritak fra eiendomsskatt på fritidsboliger og 
sekundærboliger.  

f. Fritaket gjelder kun kalenderåret det søkes om fritak.  

2. Kommunedirektøren publiserer vedlagte kriterier og søknadsskjema på 
kommunens hjemmeside.  

3. Kommunedirektøren delegeres myndighet til å behandle søknadene i henhold 
til disse kriteriene. Alle søknader legges årlig frem for Formannskapet til 

orientering. 

4. Dersom det gis avslag på søknad om fritak legges søknaden frem for 

formannskapet for endelig avgjørelse. 

 
Ås, 08.01.2021 
 

Trine Christensen Emil Schmidt 
Kommunedirektør Økonomisjef 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Formannskap 
Kommunestyre 

 
 
 

Vedlegg: 
Søknad om fritak for eiendomsskatt i Ås kommune 
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Saksutredning: 
 
 

 
Fakta i saken: 

 
Kommunestyret har i møte den 10.12.2020, sak 125/20 Ås kommunes 

handlingsprogram 2021-2021 , vedtatt utskriving av eiendomsskatt på bolig og 
fritidsboliger for skatteåret 2021. 
 

Følgende verbalvedtak er vedtatt i sak 125/20: 
 

Rådmannen bes legge fram en sak om muligheten for formannskapet til å gi helt 
eller delvis fritak/ettergivelse av eiendomsskatten til husholdninger med særskilt 
lav betalingsevne, etter eiendomsskatteloven paragraf 28. Slik blant annet Moss 

kommune har.  

  
Vurdering: 
 

Eiendomsskatteloven § 28 sier følgende: 

 
Gjer særlege grunnar at det kom til å verta særs urimeleg om heile 

eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast ned eller ettergjevast av 
formannskapet. 

 
Det foreligger ikke tydelige retningslinjer på hva som defineres som «særlige 
grunner» og «særs urimelig».  Det heter imidlertid i Ot.prp. nr. 44 (1974-1975) 

at "nedsetjing eller fråfalling av skatten av rettferdsgrunnar berre bør koma på 
tale som reine unnatak."  

 

Dette må tolkes som at det skal være strenge kriterier for fritak for 
eiendomsskatt etter § 28.  

 

Bunnfradrag 

Det viktigste virkemiddelet kommunen har får å sette ned eiendomsskatten er 
bunnfradraget. Dette skal være likt for alle eiendommer. Det betyr at 
eiendommer med lav verdi få den relativt sett største effekten av et 

bunnfradrag.  Kommunestyret har vedtatt et bunnfradrag på 1 mill. kr. Dette 
medføre at alle eiendommer med lavere eiendomsskattetakst enn dette fritas for 

eiendomsskatt.  For alle andre eiendommer trekkes 1 mill. kr fra taksten før det 
beregnes eiendomsskatt på 1 promille.  

 

Kriterier for fritak for eiendomsskatt Moss kommune 

Etter eiendomsskatteloven § 28 kan det gis helt eller delvis fritak for 

eiendomsskatt. For å sikre likebehandling bør det etableres kriterier for å få 
fritak.  Kommunedirektøren har sett nærmere på kriteriene for fritak for 
eiendomskatt i Moss kommune.  Moss kommune har vedtatt følgende kriterier 

for fritak for eiendomsskatt:https://www.moss.kommune.no/moss-kommune-
informerer/soknad-om-fritak-fra-eiendomsskatt-i-2021.6778.aspx 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-10-12-2020.350480.MD1I733623ob3b2.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-10-12-2020.350480.MD1I733623ob3b2.pts.html
https://www.moss.kommune.no/moss-kommune-informerer/soknad-om-fritak-fra-eiendomsskatt-i-2021.6778.aspx
https://www.moss.kommune.no/moss-kommune-informerer/soknad-om-fritak-fra-eiendomsskatt-i-2021.6778.aspx
https://www.moss.kommune.no/moss-kommune-informerer/soknad-om-fritak-fra-eiendomsskatt-i-2021.6778.aspx
https://www.moss.kommune.no/moss-kommune-informerer/soknad-om-fritak-fra-eiendomsskatt-i-2021.6778.aspx
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1. Husstander der den samlede, brutto årsinntekt ved siste ligning (2019), 
sammen med leieinntekter, ikke overstiger kr 304 053 (folketrygdens 

grunnbeløp x 3) kan søke.  

2. Beboere i borettslag - kan søke direkte uten å gå via borettslagets 
styre. 

3. Søkers samlede bankinnskudd skal ikke overstige kr 101 351. 

4. Søker må selv bo på eiendommen, det kan ikke søkes om fritak på 

eiendommer som leies ut. 

Hvordan søke 

Vi gjør oppmerksom på at fritaket kun gjelder for kalenderåret 2021. Alle må 

søke på nytt hvert år, også de som tidligere har fått innvilget fritak. Dersom man 
ønsker å søke om fritak for hele 2021, må søknaden være innlevert innen 25. 

oktober 2020. 

Det er anledning til å søke om helt eller delvis fritak gjennom hele året. Eventuelt 
fritak ved senere søketidspunkt avgjøres av formannskapet og gis ut 

kalenderåret. 

Forslag til kriterier for fritak – Ås kommune 

Kommunedirektøren anbefaler at det vedtas tilsvarende kriterier for fritak for 
eiendomsskatt i Ås kommune som gjeldende kriterier for fritak i Moss kommune.  

Moss kommune har flere års erfaring med ordningen og den er derfor utprøvd og 
godt gjennomarbeidet. 

 
Kriteriene som er foreslått er strenge, men samtidig legger de til rette for at 
boligeiere med lav inntekt og begrensede disponible midler kan fritas for 

eiendomsskatt.  Fritaket gjelder kun for boliger personer selv bor i, og gjelder 
ikke for sekundær og fritidsboliger.  

Dersom man ønsker å søke om fritak for hele skatteåret, må søknaden være 
innlevert innen 25. oktober året før.  Det er anledning til å søke om helt eller 

delvis fritak gjennom hele året. Eventuelt fritak ved senere søketidspunkt gis ut 
kalenderåret. 

Første året det innføres eiendomsskatt på bolig bør det imidlertid gis utsatt frist. 
For skatteåret 2021 foreslås det derfor at søknadsfristen for fritak for hele 

skatteåret settes til 1. august 2021.  

Sekundærboliger 

Det foreslås at det ikke skal gis ikke fritak fra eiendomsskatt på fritidsboliger og 
sekundærboliger.  Det vil imidlertid kunne innvilges fritak dersom registrering 

som sekundærbolig syldes adresse endring ved flytting til sykehjem og ektefelle 
fortsatt bor i boligen.  
 
Økonomiske konsekvenser: 

I Moss kommune var det per medio desember 2020 mottatt 65 søknader om 

fritak for eiendomsskatt.  I tillegg erfarer kommunen at det kommer noen ekstra 
søknader utover året.  Moss har ca 50 000 innbyggere.  
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Dersom vi forutsetter at Ås kommune har omtrent samme andel som vil kunne 

søke om fritak vil det bety at det vil være ca 30 søknader om fritak i Ås 
kommune. Med en gjennomsnittlig skatt på ca 4 000 kr i Ås kommune vil fritaket 
da utgjøre ca. 120 000 kr i redusert eiendomsskatt i 2021 med 1 promille 

eiendomsskatt. Dersom det vedtas 2 promille i 2022 vil det utgjøre ca 240 000 
kr i redusert eiendomsskatt.  

 
Ordningen vil kreve noe administrative ressurser tilsvarende ca. 10 % stilling 
eller ca. 80 000 kr årlig. 

 
De samlede økonomiske konsekvensene anslås dermed til ca. 200 000 kr i 2021.  

Kommunedirektøren vil komme tilbake til dette når man har mer erfaring med 
omfanget 
 
  
Miljømessige konsekvenser: 

Ikke vurdert i denne saken.  
 
Alternativer: 

I henhold til Ot.prp. nr. 44 (1974-1975) skal det være strenge grunner for å gi 
fritak for eiendomsskatt.  Kommunedirektøren mener derfor at kriteriene 

alternativt kan strammes inn. F. eks kan det vurderes om kravet til 
bankinnskudd bør strammes inn i forhold til Moss kommune sine retningslinjer.  

Det kan f. eks settes til 2/3 G som utgjør 67 567 kr. 
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 

Kommunedirektøren anbefaler at det vedtas tilsvarende kriterier for fritak for 

eiendomsskatt i Ås kommune som gjeldende kriterier for fritak i Moss kommune.  
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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F-8/21 
Merverdiavgiftsavtaler 
 
Saksbehandler:  Christin Bassøe Jørstad Saksnr.:  20/02844-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) 8/21 20.01.2021 

2 Formannskapet 8/21 27.01.2021 

3 Kommunestyret   

 

 

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

 

Kommunedirektørens innstilling: 

 
1. Anleggsbidragsmodellen 

Ås kommune kan inngå avtale om bruk av anleggsbidragsmodell i 
byggprosjekter med private utbyggere, med unntak av der 
infrastrukturtiltaket etableres med bruk av utbyggers egne/innleide 

prosjektledelse og administrasjon (Valdresmodellen).  
 

Anleggsbidragsmodellen skal kun benyttes der tiltaket har en 
anleggskostnad på minimum MNOK 5 eks. merverdiavgift. Kommunens 

administrasjonsgebyr for prosjekter styrt etter anleggsbidragmodellen vil 
lyde på 8 % av fakturert beløp (anleggskost) eks. mva. 

 

2. Justeringsmodellen 
Ås kommune kan inngå avtale/r om bruk av justeringsmodellen, der 

kommunen overtar offentlig infrastruktur vederlagsfritt. Finansieringen og 
gjennomføringen av modellen reguleres i utbyggingsavtaler og/eller 
justeringsavtaler for merverdiavgift. Justeringsmodellen vil kunne benyttes 

der merverdiavgiftskostnaden på infrastrukturtiltaket er over MNOK 1. 
 

Ås kommune vil, i de tilfeller utbygger overfører justeringsrett, beholde 
35% av merverdiavgiftsrefusjonen fra Skatteetaten. Kommunen vil 
tilbakeføre utbygger 65% av merverdiavgiftsrefusjonen. 

 
3. Fullmakt 

Kommunedirektøren gis fullmakt til å fremforhandle og inngå 
merverdiavgiftsavtaler med utbyggere som nevnt under punkt 1 og 2. 
 

 
 

Ås, 11.01.2021 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen  

Kommunedirektør Kommunalsjef 
        Teknikk, samfunn og kultur  

  

http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-teknikk-og-plan-20-01-2021.350480.MD1I815819oe4eb.pts.html


Ås kommune 

Formannskapet 27.01.2021  Side 38 av 51 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret  

 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

Formannskapet 
Kommunestyret 
 

Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
 
Viser til K-Sak 52/15 behandlet 02.09.15.  Ås kommune har først i den senere 

tiden begynt å praktisere ordningen med MVA avtaler. Det er behov for en 
justering av vedtaket fra 2015 for å skape en bedre forutsigbarhet for utbygger 

og forenkle arbeidet med avtaleinngåelsen. Tidligere vedtaks utredning og 
begrunnelse for bruk av merverdiavgiftsmodellene er fortsatt relevant.  
 

Saksfremlegget innebærer ingen ny realitetsbehandling av 
anleggsbidragsmodellen eller justeringsmodellen, men kun justering av rammene 

for avtaleinngåelsen. Her vil derfor kun deler av fakta og kort gjengivelse av 
modellene presenteres. For mer utdypende informasjon henvises til K-Sak 52/15. 
 

Follo-kommunene ønsker å legge til rette for vekst og utvikling i regionen. Flere 
kommuner har langvarig praksis for bruk av utbyggingsavtaler hvor kommunen 

og utbygger forhandler seg fram til en fordeling av forpliktelser og kostnader ved 
gjennomføring av en reguleringsplan. I de fleste tilfeller krever kommunen at 
utbygger helt eller delvis skal opparbeide og bekoste infrastruktur som etter 

ferdigstillelse overføres vederlagsfritt til kommunen. Private utbyggere må betale 
merverdiavgift på oppføring og utbygging av offentlig infrastruktur selv om 

denne overdras vederlagsfritt til kommunen.  
 
Utbyggere ønsker ofte at kommunen skal bidra til at merverdiavgiftbelastningen 

ikke blir en endelig kostnad i utbyggingsprosjekter, og anmoder derfor 
kommunene om å inngå avtaler om justering av merverdiavgift for å redusere 

merverdiavgiftskostnaden på den offentlige infrastrukturen. 
 
Fakta i saken: 

Private utbyggere har i medhold av plan- og bygningsloven plikt til å opparbeide 
kommunal infrastruktur som er nødvendig for at utbyggingen kan realiseres. 

Infrastrukturen overtas vederlagsfritt av kommunen til fremtidig eie, drift og 
vedlikehold. Gjennomføring av og finansiering av tiltakene reguleres i 

utbyggingsavtaler. 
 
I hovedsak gjelder det opparbeidelse av kommunale veier og trafikkanlegg, 

vann- og avløpsanlegg, samt nødvendige tilknytninger og sammenkoblinger til 
eksisterende infrastruktur. I enkelte tilfeller kan det også dreie seg om privat 

opparbeidelse av friområder, lekearealer etc. Utbygger prosjekterer, bygger og 
bekoster infrastrukturen. 
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Private utbyggere og merverdiavgift 
Private boligutbyggere har ikke mulighet til fradrag eller kompensasjon for 

merverdiavgift, ettersom omsetning av bolig eller oppføring av bolig til 
utleieformål ikke genererer fradragsrett. Merverdiavgiften blir derfor en endelig 
kostnad i boligprosjekter. For private næringsutbyggere vil det i utgangspunktet 

foreligge fradragsrett. Imidlertid er hovedregelen at all fradragsført 
merverdiavgift skal tilbakebetales til Skatteetaten, når infrastrukturanleggene 

overdras fra utbygger til kommunen.  
 
Der kommunen får overført og justert merverdiavgift, vil boligutviklere kunne få 

deler av den uløste merverdiavgiften tilbakeført av kommunen. I 
utbyggingsprosjekter for næring vil utbyggere slippe å tilbakebetale fradragsført 

merverdiavgift ved overdragelse av infrastrukturanlegg, og de vil kunne 
behandle eget avgiftsoppgjør som endelig, etter å ha inngått en avtale med 

kommunen. 
 
Dersom kommunen bygger anleggene selv, blir ikke merverdiavgiften en endelig 

kostnad, jf lov om merverdiavgift (mva) og lov om kompensasjon av 
merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. DVS. kommunen får 

innbetalt MVA refundert på egne prosjekter. 
 
Merverdiavgiftsavtaler 

Utbygger kan benytte momsposisjonen til kommunen for å få 
merverdikostnadene løftet av prosjektene gjennom avtaler om anleggsbidrag 

eller justering av merverdiavgift. Både anleggsbidragsmodellen og 
justeringsmodellen er juridisk godkjente modeller.  
 

Dersom modellene benyttes, må det inngås egne avtaler om bruk av modellene. 
Avtalen kan inngås parallelt med en utbyggingsavtale, eller den kan inngås i 

forbindelse med en byggesak hvor utbygger er pålagt å opparbeide offentlig 
infrastruktur med hjemmel i en reguleringsplan.  
 

Det er frivillig for kommunene om man ønsker å gjøre bruk av slike 
merverdiavgifts reduserende avtaler med private utbyggere, men det kreves 

særskilte avtaler for å gjennomføre modellene. Kommunen må besørge, før de 
signerer avtaler om overdragelse av infrastruktur med utbygger, at reglene og 
vilkår om legitimasjon- og dokumentasjonsreglene i merverdiavgiftsloven kapittel 

9 og tilhørende forskrift, samt relevante regler i Skatteforvaltningsloven og lov 
om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. er 

oppfylt. 
  
Anleggsbidragsmodellen  

Anleggsbidragsmodellen går i korte trekk ut på at kommunen selv er byggherre 
ved etablering av den kommunale infrastrukturen, mens utbygger dekker 

nettokostnadene ved å betale anleggsbidrag til kommunen. Kommunen kan 
kreve merverdiavgiftkostnadene som påløper refundert av staten etter hvert som 
den påløper i prosjektet etter merverdiavgiftsloven eller etter lov om 

kompensasjon for merverdiavgift.  
 

På denne måten kan avgiftsbelastningen unngås for både utbygger og 
kommunen.  
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Forutsetning for bruk av anleggsbidragsmodellen er at kommunen både er 
faktisk og reell byggherre og at kommunen således er kontraktspart med 

entreprenørene for utbygging av de kommunale anleggene.  
 
Siden kommunen er byggherre i denne modellen, må kommunen stille krav om 

at anskaffelsene til den offentlige infrastrukturen skal gjennomføres etter 
regelverket om offentlige anskaffelser, selv om utbygger i praksis står for 

gjennomføringen. 
 
Dersom kommunen skal åpne for bruk av anleggsbidragsmodellen, mener 

kommunedirektøren at det bør være en viss størrelse på utbyggingen før 
anleggsbidragsmodellen skal tilbys utbyggere. Dette skyldes at 

anleggsbidragsmodellen vil medføre økt bruk av tid og ressurser for kommunen. 
Videre kan kostnadene ved administreringen av ordningen fort bli høyere enn 

gevinsten ved å ta den i bruk for små utbyggingsprosjekter.  
 
Kommunedirektøren foreslår at anleggsbidragsmodellen for tiden bare skal 

kunne tilbys utbyggere hvor anleggskostnadene eks. merverdiavgift overstiger 5 
MNOK, og at administrasjonsgebyr er 8 % av fakturaen eks. mva. Kommunen 

har dessuten anledning til å kreve sikkerhet for utbyggernes betaling av 
entreprisekontrakten for infrastrukturen, og vil normalt kreve en bankgaranti for 
verdien av kontrakten. Enkelte kommuner krever pant i den faste eiendommen 

som bygges ut.  
 

Kommunen ønsker ikke å gå inn på prosjekter der infrastrukturtiltaket etableres 
ved å benytte utbyggers egne/innleide prosjektledelse og administrasjon 
(Valdresmodellen). For mer informasjon om Valdresmodellen henvises til K-Sak 

52/15. 
 

Justeringsmodellen  
Reglene som ligger til grunn for «justeringsmodellen» finnes i 
merverdiavgiftsloven og kompensasjonsloven med forskrifter. Reglene trådte i 

kraft 01.01.2008. Forutsetningen i lov og forskrift er at det er inngått avtale om 
justering av merverdiavgift mellom utbygger og kommune, samt at 

merverdiavgiften utgjør minst kr 100 000. Bruk av justeringsmodellen innebærer 
at kommunens avgiftsposisjon kan komme utbygger til gode.  
 

Ved utbygging og utvikling av et område som driver avgiftspliktig virksomhet kan 
utbygger føre merverdiavgiften for infrastrukturen til fradrag etter hvert som 

avgiften påløper i byggefasen. Kommunen overtar i disse tilfellene kun en 
justeringsplikt for merverdiavgiften, som vil si at kommunen overtar anleggene 
og forplikter seg til å bruke anleggene innen avgiftspliktig eller 

kompensasjonsberettiget område de neste 10 år. 
 

Ved utbygging og utvikling av et område som skal brukes utenfor avgiftspliktig 
virksomhet, eksempelvis boligutbygging, vil utbygger ikke kunne fradragsføre 
merverdiavgiften. Avgiften vil da være en låst kostnad for utbygger med mindre 

justering av merverdiavgiften overføres som justeringsrett til kommunen. 
 

Kommunen kan etter å ha overtatt justeringsretten, kreve å få tilbakebetalt fra 
Skatteetaten den uløste merverdiavgift over en tiårsperiode etter tidspunktet for 
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overføringen av infrastrukturen. 1/10 av betalt merverdiavgift tilbakebetales 
hvert år.  

 
Kommunens oppfølging etter justeringsmodellen ved overtagelse av 
justeringsforpliktelse fordrer lite administrasjon. Dette ettersom kommunen kun 

skal påse at lov og forskrift er oppfylt ved signering av avtalen og overdragelse 
av anlegg. Kommunen vil alltid bruke sine anlegg 100% innenfor sin 

avgiftspliktige eller kompensasjonsberettiget virksomhet. 
 
Kommunens oppfølging ved overtagelse av justeringsrett fordrer derimot mer 

administrativ oppfølging. Dette ettersom kommunen skal påse at lov og forskrift 
er oppfylt ved signering av avtalen og overdragelse av anlegg, samt at 

kommunen må hente opp den uløste merverdiavgiften i 10 år og tilbakeføre 
dette til utbygger.  

 
Kommunen kan kreve sine administrasjonskostnader dekket av utbygger også 
under denne modellen. Det er avtalefrihet også når det gjelder hvordan eller 

hvor mye av tilbakebetalt beløp fra staten kommunen skal betale til utbygger. 
Utbygger kan heller ikke kreve å få utbetalt hele beløpet som et engangsbeløp 

ved inngåelse av avtale.  
 
Kommunedirektøren tilrår at satsen der kommunen overtar justeringsrett av 

merverdiavgift settes slik at risiko og kostnader blir dekket, ettersom dette 
krever administrasjon i 10 år. Det tilrås at kommunen beholder 35% av 

merverdiavgiftsrefusjonen fra Skatteetaten, og at 65% av den refunderte 
merverdiavgiften tilbakeføres utbygger. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Avhenger av valgt modell og prosjektets størrelse, men vedtatte prosentsatser 

skal benyttes.  
 
Alternativer: 

Alternativ 1 
Som kommunedirektørens innstilling, men med endrede rammer og/eller 

prosentsatser. 
 
Alternativ 2 

Ås kommune inngår ikke MVA avtaler.  
Kommunedirektøren vil ikke anbefale dette alternativet da utbyggere allerede 

har forventninger til MVA avtaler basert på 2015 vedtaket. Øvrige Follo 
kommuner tilbyr MVA avtaler, og dersom Ås kommune avstår fra dette vil det 
kunne påvirke ønsket utbyggingstakt i Ås.  

 
Konklusjon med begrunnelse: 

Kommunedirektøren anbefaler bruk av begge modeller siden både 
anleggsbidragsmodellen og justeringsmodellen er lovlige modeller. På bakgrunn 
av den risiko og de administrative ressurser bruk og oppfølging av modellene 

innebærer, bør kommunen ikke inngå merverdiavgiftsavtaler uten at det gjelder 
betydelige kommunale interesser.  Foreslåtte beløpsgrenser og prosentsatser 

sikrer en tilfredsstillende balanse mellom kommunens ansvar og arbeidsmengde 
og utbyggers ønske om å få løftet MVA belastningen av utbyggingsprosjektet. 

Forhåpentligvis bidrar dette også til noe reduserte boligpriser. 
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Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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F-9/21 
Kommunedirektør - rekrutteringsprosess 
 
Saksbehandler:  Wenche Vedhugnes Saksnr.:  21/00127-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 9/21 27.01.2021 

2 Kommunestyret   

 

 

Ordførers innstilling: 
1. Det oppnevnes et innstillingsutvalg bestående av tre av formannskapets 

medlemmer (inkludert ordfører) og to hovedtillitsvalgte. 
2. Ordfører gis fullmakt til å innhente tilbud, velge og inngå avtale om ekstern 

bistand i rekrutteringen. Utgiftene dekkes over konto til kommunestyrets 

disposisjon. 
3. Utlysningstekst skal godkjennes av formannskapet. 

4. Innstillingsutvalget gis fullmakt til å fullføre prosessen frem til innstilling 
overfor formannskapet. 

 

 
Ås, 08.01.2021 

 
Ola Nordal 
ordfører  

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 

Kommunestyret 
 

Vedlegg: Ingen 
 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
HR sjef  
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Saksutredning: 
 

 
 
Fakta i saken: 

Kommunedirektør Trine Christensen opplyste muntlig i kommunestyrets møte 
14.12.2020 at hun vil si opp sin stilling som rådmann/kommunedirektør og gå av 

med pensjon sommeren 2021. 
 
Kommunestyret skal selv ansette kommunedirektør, jf. kommuneloven § 13-1 og 

Ås kommunes reglement. Det er formannskapet som innstiller i ansettelse av 
kommunedirektør, jf. kommunes reglement pkt 6.2, kulepunkt 4. Det er også 

formannskapet som ivaretar oppgaven som kommunedirektørens nærmeste 
overordnede såfremt ikke annet er avtalt, jf. reglementets pkt. 6.1. 

 
Vurdering: 
Det foreslås å oppnevne et eget innstillingsutvalg for å gjennomføre prosessen 

fram til innstilling. Dette for å få til ønsket fremdrift, og for å kunne gjennomføre 
møter, intervjuer mm. på dagtid. 

 
Rekrutteringsprosessen bør startes umiddelbart. Det foreslås å engasjere et 
rekrutteringsbyrå for å bistå innstillingsutvalget. Dette innkjøpet vil ikke 

overskride terskelverdiene for anbud. Valg av rekrutteringsbyrå kan derfor gjøres 
ved å be tre til fire konkrete byrå/ rådgivere om tilbud på rådgivingen. 

 
I tråd med Hovedavtalens § 3-1 d og 3-1 e skal tillitsvalgte holdes informert, 
delta i drøftinger og bli tatt med på råd og også få innsyn i søkerlisten. Det 

foreslås at to representanter følger prosessen, dette for å sikre en god 
representasjon fra fagorganisasjonene. De velger selv sine to representanter. 

 
Det er også ønskelig å involvere Formannskapets medlemmer og 
kommunedirektørens nærmeste ledergruppe i utforming av utlysning og profil for 

stillingen. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Rekrutteringskostnader 
 

Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Se vurderingen ovenfor. 

 
Kan vedtaket påklages? Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: Straks 
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F-10/21 
Salg av eiendom 
 
Saksbehandler:  Linn Christin Reppe Saksnr.:  20/03058-5 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) 10/21 20.01.2021 

2 Formannskapet 10/21 27.01.2021 

3 Kommunestyret   

 

 

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

 

Kommunedirektørens innstilling: 

Eiendommen Von Øtkens vei 52 A, Gnr. gnr. 73 bnr. 184 tilbys solgt til 
nåværende leietaker til markedspris etter avholdt takst. 

 
Ås, 11.01.2021 
 

Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør Kommunalsjef teknikk,  

 samfunn og kultur 
 

 

Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge:  

Hovedutvalg for teknikk og plan 
Formannskapet 
Kommunestyret 

 
 

Vedlegg: 
Boligpolitisk plan for Ås vedtatt 23102019 
Von Øtkensvei 52 A - takstrapport 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

Link til Husbankens informasjon om leie før eie: 
https://www.veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/leie-og-kjop-av-bolig/leie-til-
eie-for-vanskeligstilte 

 
 

  

http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-teknikk-og-plan-20-01-2021.350480.MD1I815819oe4eb.pts.html
https://www.veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/leie-og-kjop-av-bolig/leie-til-eie-for-vanskeligstilte
https://www.veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/leie-og-kjop-av-bolig/leie-til-eie-for-vanskeligstilte
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
 
Kommunal utleiebolig i Von Øtkens vei 52 vurderes solgt. Tre ulike varianter 

drøftes: 
1. Salg til nåværende leietaker for takst. 

2. Videre leiekontrakt med leie før eie-vilkår og opsjon på kjøp. 
3. Salg på det åpne markedet med eventuell forkjøpsrett for leietaker. 

 

Fakta i saken: 
 

Saksgang  
Kommunedirektøren la 10.12.2020 fram innstilling om salg av kommunal bolig i 

Von Øtkens vei 52A – gnr. 73 bnr. 184 til nåværende leietaker. 
Kommunedirektøren anbefalte å gi tilbud til leietaker om kjøp til markedspris 
basert på avholdt takst. 

 
Ås kommunestyret besluttet følgende 10.12.2020, K-Sak 134/20: 

 
«Prinsippet om å benytte leie-til-eie-løsninger bør følge av langsiktig avtale, ikke 
i et enkeltvedtak om salg. Kommunedirektøren legger fram en ny sak der fortsatt 

leie i en «leie-til-eie-ordning» vurderes opp mot salg av eiendommen på det 
åpne markedet, og fremmes med ny innstilling.» 

 
Eiendommen 
Von Øtkens vei 52 A, Gnr. 73 bnr. 184 i Ås kommune 

 
Halvpart av tomannsbolig, vertikaldelt, 5-roms, BRA: 148 kvm 

 
Regulering: Bolig  
 

Dagens utnyttelse: Kommunal utleiebolig  
 

Boligen har vært i kommunalt eie siden 1976. Nåværende leietakere har bodd 
der siden 2007.  
 

Verditakst 26.02.2020: 3 800 000 kr 
 

Boligen ble kjøpt for over 20 år siden og det hefter ikke noe tilskudd i 
eiendommen som må tilbakebetales til Husbanken ved et salg. 
 

Vedlikeholdsbehov:  
Boligen er i henhold til takst normalt godt vedlikeholdt utvendig, innvendig er det 

en del som må gjøres.  
 
Det mest kritiske pr i dag er bad og kjøkken. Antatt pris for nødvendige 

oppgraderinger er 0,5 mill. kr på de kortsiktige tiltakene. Dette inkluderer to bad 
og kjøkken, samt noe generell overflatebehandling.  

 
Vinduer, drenering og det elektriske er fra byggeår og vil på noe lengre sikt 

måtte gjøres noe med. 
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Leie før eie 

«Leie før eie» er en ordning og et boligsosialt virkemiddel som gjør det mulig for 
personer å leie en bolig av kommunen med opsjon på å få kjøpe den etter en gitt 
tid. Husbanken har egne prosedyrer for «leie før eie for vanskeligstilte». 

 
Prosessen for «leie før eie» beskrives slik hos Husbanken: 

 
«Husstanden oppfyller ikke kravene til betjeningsevne og egenkapital for å få lån 
nå, men er i målgruppen for leie av kommunal bolig. Kommunen vurderer at 

husstanden har et potensiale for å eie bolig på et senere tidspunkt. Kommunen 
fremskaffer en bolig som er tilpasset husstandens nåværende og framtidige 

behov. Husstanden leier i tre eller fem år før de får anledning til å kjøpe boligen.  
 

Husleie tilsvarer kommunens utgifter knyttet til den konkrete boligen, slik at 
husstanden har mulighet til å spare til egenkapital i leieperioden. Alternativt kan 
gjengs leie/markedsleie benyttes, hvorpå overskuddet reflekteres i en redusert 

kjøpspris. Kjøpet av boligen etter 3 eller 5 år finansieres ved hjelp av oppspart 
egenkapital, startlån eller lån i ordinær bank og eventuelt tilskudd til etablering.» 

 
Husbanken nevner også to alternativer der en allerede eid kommunal bolig 
selges til leietaker: 

 
«En variant av leie-før-eie er å leie en allerede eid kommunal bolig. I dette tilfelle 

bør kjøpesummen ved utløp av leieperioden fastsettes ved hjelp av takst før 

leiekontrakten inngås. 

 

For en del kommuner vil det også være mulig å bruke elementer fra leie-før-eie 

til å selge boliger de allerede eier. Dette kan bidra til utskiftning i den 

kommunale boligmassen, som kanskje ikke er tilpasset dagens behov.» 

 
For mer informasjon om prosedyrene se: https://www.veiviseren.no/stotte-i-

arbeidsprosess/leie-og-kjop-av-bolig/leie-til-eie-for-vanskeligstilte 
 

 
Ås kommunes praksis og boligpolitiske plan 

 
I boligpolitisk plan punkt 4.2.4 s.31 står det om kjøp og utvikling av kommunale 
utleieboliger, at leie før eie ikke praktiseres i Ås kommune i dag, men bør 

vurderes. 
 

I boligpolitisk plan s. 41 viser Ås kommune til muligheten for å selge en 
kommunal bolig til leietaker når forholdene ligger til rette for det, og at eldre 
boliger med stort vedlikeholdsbehov bør forsøkes solgt: 

 
«Kriterier for bruk og salg av eldre kommunale utleieboliger  

 
- Eldre eneboliger og rekkehus bør ikke brukes til gjennomgangsboliger. Det er 
fordi det er vanskelig å få til en reell rullering av disse. Vedlikeholdskostnadene 

er større for disse boligene enn for nyere boliger.  

https://www.veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/leie-og-kjop-av-bolig/leie-til-eie-for-vanskeligstilte
https://www.veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/leie-og-kjop-av-bolig/leie-til-eie-for-vanskeligstilte
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- Eldre eneboliger/rekkehus med stort vedlikeholdsbehov bør forsøkes solgt. Som 

hovedregel bør boligen legges ut for salg på det åpne markedet gjennom megler.  
  
- Når forholdene ligger til rette for det, kan leietaker (med gyldig leiekontrakt) få 

tilbud om å kjøpe boligen til takst, eller fortrinnsrett til å tre inn i høyeste bud 
der det er mulig.  

  
- Beboer/kjøper kan om ønskelig få hjelp til finansiering via startlånordningen, 
eventuelt kombinert med tilskudd.  

 
- Det forutsettes at inntektene ved salg av bolig øremerkes til kjøp av nye og 

mer egnede boliger.  
 

- Ved salg av boliger kan Husbanken kreve refundert deler av tilskuddet 
kommunen eventuelt har mottatt ved kjøp av boligen, med 1/20 per år.» 
 

Konkret situasjon 
 

Nåværende leietaker har leid og bodd i den aktuelle boligen i 13 år. Nåværende 
leieforhold ble etablert 01.09.2007, med en tidsbestemt leiekontrakt på to år. 
Leiekontrakten er gått over til å bli tidsubestemt. 

 
Leietaker har vært i løpende kontakt med kommunen både om behovet for 

vedlikehold og om muligheten for salg av boligen. Kommunen har tidligere gitt 
signaler om at kjøp av boligen kan være aktuelt og at vedlikeholdet bør avvente 
til det er avklart om boligen skal selges eller ikke. Dette slik at boligens verdi 

ikke øker i mellomtiden som følge av forbedringene, med den følge at leietaker 
kanskje ikke har råd til å kjøpe den. Siden det er en kommunal bolig, har ikke 

leietakerne hatt anledning til å utføre utbedringer på boligen selv.  
Leietakerne har uttrykt ønske om å kjøpe boligen og bekreftet at de har 
tilgjengelig ressurser og hjelp til å få vedlikeholdt boligen.  

 
Vurdering: 

 
Kommunedirektøren legger fram tre alternative vurderinger. 
 

Det er vurdert at boligen er aktuell for salg etter følgende forutsetninger:  
 Det er en eldre tomannsbolig med behov for vedlikehold.  

 Kommunen eier kun halvparten av tomannsboligen, noe som kompliserer 
vedlikehold og fordeling av kostnader.  

 Kommunen har nylig kjøpt en familiebolig i sentrum og har tilstrekkelig 

antall boliger av denne type i forhold til behovet for kommunale boliger. 
 Det er tidsubestemt leiekontrakt på boligen. 

 
1. Salg av boligen til leietaker 
Et salg til leietaker vil være i tråd med boligpolitisk plan og vil fungere som et 

boligsosialt tiltak. 
 

Det er et overordnet boligpolitiske mål at flest mulig skal eie sin egen bolig i 
Norge. Det er videre en del av Ås kommunens boligpolitikk å kunne hjelpe 

grupper i samfunnet som vil ha problemer med å skaffe bolig, og i visse tilfeller 
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selge til leietaker dersom forholdene ligger til rette for det. Ettersom familien 
selv ønsker å kjøpe boligen, det er praktisk gjennomførbart og hensiktsmessig 

for begge parer - er det forhold som tilsier at kommunen bør legge til rette for at 
leier skal få kjøpe denne boligen.  
 

Salg direkte til leietaker har også fordeler for kommunen. Kommunen behøver 
ikke klargjøre boligen for salg, få kostnader ved gjennomføring av salget 

(tilrettelegging, vedlikehold, annonsering, megler, saksbehandlingstid, behandle 
evt. klager/erstatningskrav i ettertid fra kjøper som ikke har bodd i boligen, finne 
erstatningsbolig for familien o.l.). 

 
Kommunen skal praktisere likebehandling. Vi er ikke kjent med lignende tilfeller i 

kommunen der leietaker har fått kjøpt, men heller ikke tilfeller der slik kjøp har 
blitt avslått. Derimot legger kommunen gjennom politisk boligplan opp til ulike 

varianter av kjøp og salg av kommunale boliger, der salg av bolig til leietaker er 
ett av alternativene. 
 

2. Fortsatt leiekontrakt med leie før eie-vilkår 
Et alternativ er å tilby en ny leiekontrakt til nåværende leietakere med opsjon på 

å kjøpe etter noen år, etter Husbankens leie-føre-eie-prinsipper.  
 
Ved fortsettelse av leiekontrakten må kommunen sørge for vedlikehold og 

utbedring av boligen. Leietaker vil fortsette å være avhengig av kommunen 
istedenfor å bli boligeier og selvhjulpen, og har ikke mulighet til selv å 

oppgradere boligen slik de ønsker. Det kan også i en periode være nødvendig å 
tilby annen egnet kommunal bolig i forbindelse med vedlikeholdsarbeidet. 
 

Ved inngåelse av denne type leiekontrakt bør kjøpesummen ved utløp av 
leieperioden fastsettes ved hjelp av takst før leiekontrakten inngås. I dette 

tilfellet etter at vedlikeholdstiltak er utført, da leietaker ikke kan bo der stort 
lengre med dagens tilstand. Leieavtalen utformes enten slik at leietaker betaler 
gjengs leie og leieinntektene etter fradrag for kommunens faktiske utgifter til 

boligen, anses som nedbetaling av boligen. Kjøpesummen reduseres tilsvarende 
ved utløp av leieperioden. Alternativt kan leietaker betale leie tilsvarende 

kommunens faktiske utgifter til boligen og beholde resterende til sparing. Det er 
altså ingen netto økonomisk verdi for kommunen å gjennomføre leie før eie – 
ordning.  

 
I dette tilfellet har leietakerne evne til å betale for et boliglån allerede nå, og det 

er ikke behov for ytterligere leieperiode for å opparbeide egenkapital, slik 
hensikten med en leie-før-eie-kontrakt er. 
 

Kommunedirektøren gjør også oppmerksom på at en slik kontrakt innebærer en 
endring i /oppsigelse av eksisterende leiekontrakt som ikke kan gjøres ensidig fra 

kommunens side. Det må være et tilbud som leietaker kan velge å avslå. Dersom 
leietaker ikke inngår avtalen med kommunen, vil gjeldende kontrakt fortsette å 
løpe. 

 
3. Salg av boligen på det åpne markedet 

 
Salg av boligen på det åpne markedet kan resultere i en høyere salgssum enn 

takst, men det er uvisst. Det vil påløpe utgifter til selve salgsprosessen i tillegg. 
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Dersom kommunestyret vedtar boligen solgt er dette oppsigelsesgrunn i en 
tidsubestemt leieavtale.  

 
Hvis boligen skal selges på det åpne markedet, må boligen klargjøres for salg. 
Det betyr at leietaker må flytte. Kommunen vil ha et ansvar for å tilby alternativ 

egnet bolig. Salg kan i så fall ikke igangsettes før egnet bolig er tilgjengelig, og 
man risikerer at utbedringen av boligen likevel må skje før salg med de 

kostnader og ressursbruk det medfører. Leietaker vil kunne komme i en forverret 
økonomisk situasjon ved dyrere leie av en annen bolig, noe som vil være som et 
motsatt boligsosialt tiltak for en familie som er like ved å bli selvhjulpen.  

 
Kommunedirektøren vil derfor ikke anbefale alternativet med å selge boligen på 

det åpne markedet. 
 

Økonomiske konsekvenser:  
 
1. Salg av boligen til leietaker til verditakst 

Kommunen får 3,8 mill. kr som kan investeres i ny og egnet bolig til utleie. 
Sparer penger på vedlikehold. Tap av leieinntekter for den aktuelle boligen inntil 

ny bolig er fremskaffet og utleid. 
 
2. Inngå ny leie før eie-avtale med leietaker 

Utgifter til vedlikehold og videre oppfølging av leietaker og boligen de neste tre 
årene. Verditakst settes ved inngåelse av avtale med leietaker. Prisstigning på 

boligen i avtaleperioden tilfaller altså leietaker. Kommunen vil i netto sum ende 
opp med å få dekket kostnader for boligen i perioden. Nødvendige 
vedlikeholdstiltak som må utføres (bad, kjøkken og overflater) vil sannsynligvis 

ikke gjenspeile seg i netto økning i ny pristakst. Det er en viss risiko for at ny 
verditakst vil være høyere enn hva leietaker har råd til å betale og avtalen vil 

med det måtte trekkes tilbake.  
 
3. Salg av boligen på det åpne markedet 

Potensielt noe større inntekt fra boligsalget. Boligprisene på finn på nåværende 
tidspunkt ligger mellom 28 000 og 38 000 pr kvm BRA for selveide boliger. Takst 

på Von Øtkens vei er på 25 676 pr kvm BRA. Gjennomsnittspris på boligene på 
finn er 35 000 kr pr kvm BRA. Denne prisen ville gitt 5,18 mill kr for Von Øtkens 
vei. Med fratrekk for oppgraderingsbehov og salgsomkostninger vil man 

sannsynligvis ikke tjene mye på å legge boligen ut for salg på det åpne 
markedet. I vedlagt takst er det gjort fratrekk på 1 mill kr for 

vedlikeholdsbehovet i boligen.   
 
Miljømessige konsekvenser: 

Ingen 
 

Overordnet strategi 
Behandlingen av K-Sak 134/20 synliggjorde et ønske/behov om en overordnet 
strategisk tilnærming til problemstillingen leie-før-eie. I praksis viser det seg 

imidlertid at hver sak av denne typen har egne boligsosiale og individuelle 
forhold som bør vurderes spesifikt fra sak til sak. Det vil være individuelle forhold 

som gjør at et boligsosialt virkemiddel passer i en situasjon, men ikke i andre 
tilsynelatende med like ytre forutsetninger. Kommunedirektøren har derfor i 

denne saken hatt fokus på å synliggjøre ulike virkemidler konkret til denne 
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eiendommen og eksisterende leieforhold. I andre tilsvarende saker vil 
anbefalingen kunne bli en annen, men de samme vurderingene gjennomføres 

med bakgrunn i tiltak fra boligpolitisk handlingsplan. 
 
Alternativer:    

Ås kommune kan velge å fortsette dagens leieforhold.  
 

Konklusjon med begrunnelse: 
 
Eiendommen Von Øtkens vei 52 A, Gnr. gnr. 73 bnr. 184 i Ås kommune 

anbefales solgt til nåværende leietaker til verditakst, eventuelt ny verditakst.  
 

Salget vil på den ene siden frigjøre kommunen for vedlikehold og oppfølging av 
en eldre bolig. Samtidig vil det være et effektivt boligsosialt tiltak for leietaker 

som har leid kommunal bolig i over 13 år, og som nå vil få mulighet til å eie egen 
bolig og bli selvhjulpen og selvstendig.  
 

 
Kan vedtaket påklages?  

Nei 
 
 

Ikrafttredelse av vedtaket:    
Umiddelbart 
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