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Ås, 12.08.2014 
 
 

Johan Alnes 
Ordfører 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 04 eller  
e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Vibeke Berggård.  
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får 
svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet.  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

  

mailto:politisk.sekretariat@as.kommune.no
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 Kommuneplanrullering – arbeidsverksted    kl. 16.30 
Plan- og utviklingsavdelingen inviterer til arbeidsverksted. Deltakere er 
formannskapet som kommuneplanutvalg og rådmannens ledergruppe. 
Gruppeledere og hovedutvalgsledere er velkomne til å delta. 
 
Formålet med arbeidsverkstedet er å utarbeide forslag til strategisk 
arealkart. Det strategiske arealkartet vil være retningsgivende for 
utarbeidelse av kommuneplanens arealdel, og skal angi overordnede 
prinsipper for arealbruken i kommunen.  

 Follobanen – Østre linje    kl. 18.30 
Jernbaneverket orienterer om alternativer, jf. formannskapets protokoll 
11.06.2014, pkt. 3 under informasjon fra ordfører. 

 

Informasjon fra rådmann 

Informasjon fra ordfører og eventuelt 

Referatsaker 
 
1. Endring i formannskapets vararekke: Kommunestyrets vedtak i i K-sak 39/14 

Uttreden fra kommunale verv – Ina Rangønes Libak (A) – Nyvalg 
 
2. Nordre Follo Renseanlegg IKS – Referat fra styremøte 06.05.2014 
 
3. Nordre Follo Renseanlegg IKS – Innkalling til styremøte 17.06.2014 
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Saker til behandling 

F-47/14 
Fritak for eiendomsskatt - Kommunestyrets behandling 
 
Saksbehandler:  Synnøve Roald Saksnr.:  14/02140-6 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

Formannskapet 47/14 27.08.2014 
Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
 

1) Følgende private barnehager og helse og omsorgsinstitusjoner som ikke tar ut 
utbytte fritas for eiendomsskatt i 2014 

Nr Gnr. Bnr. Eiendomsbesitter Takst Skatt 

1 102 345 Tamburbakken barnehage 2 199 000 13 194 

2 107 560 Sjøskogen Foreldrelagsbarnehage 3 914 000 23 484 

3 111 17 Løvstad barnehage SA 2 622 000 15 732 

4 42 1+102 
Kaja barnehage stiftelsen (kun 
barnehagen, ikke NMBU) 2 078 000 12 468 

5 54 371 Moerlia barnehage 4 020 000 24 120 

6 61 11 Lars T.Samuelsen og Kari Skoklefald 9 346 000 56 076 

7 61 233 Åspro AS 6 981 000 41 886 

8 61 263 Åspro AS 9 138 000 54 828 

9 73 306 Rustadporten barnehage SA 3 914 000 23 484 

10 74 115 Knerten barnehage stiftelsen 2 199 000 13 194 

11 75 25 Granås sykehjem 8 650 000 51 900 

12 95 5 Kroertoppen barnehage 582 000 3 492 

13 55 278 Dysterlia barnehage             -         - 

14 60 27 Haugtussa steinerbarnehage             -           - 

  Sum     55 643 000 333 858 
 

 
2) Følgende andre eiendommer fritas for eiendomsskatt 2014 

Nr Gnr. Bnr. Eiendomsbesitter Takst Skatt 

1 61 12 Stiftelsen Ås Menighetshus 1 707 000 10 242 

2 54 18 Vestby og Ås Røde Kors 559 000 3 354 

Sum     2 266 000 13 596 
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3) Følgende søknader om fritak avslås 

Nr. Gnr Bnr Eiendomsbesitter Takst skatt Kan fritas 

1 107 475 Nordre Follo Renseanlegg 29 320 000 175 920 Ja 

2 112 1 Byggfag Stiftelsen 6 102 000 36 612 Nei 

3 113 132 Orrestien Barnehage AS 3 914 000 23 484 Nei 

4 39 29 NMBU 19 568 000 117 408 Ja 

5 41 1 NMBU 2 149 000 12 894 Ja 

6 42 1 NMBU 119 158 000 714 948 Ja 

Sum       180 211 000 1 081 266   
 
Ås, 13.08.2014 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg: (separat trykk/ nettbrett: Vedlegg til flere utvalg) 
Fritakene-§7-notat fra KS.pdf,  
Søknader om fritak § 7 2014.pdf       Unntatt offentlighet, jf. Offl § 13 / Fvl § 13 
 
 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 

I henhold til eiendomsskatteloven § 7 kan kommunestyret frita enkelte eiendommer  
for eiendomsskatt. Fritaket er begrenset til visse eiendommer som er nærmere 
beskrevet i denne saken, og fritaket må ikke være konkurransevridende. 
 
Kommunestyrets tidligere vedtak om fritak 
Kommunestyret vedtok 11.12.2013 eiendomsskatt på næring for 2014. Taksering av 
eiendommer er utført, og eiendomsskatt er utskrevet til alle skattepliktige 
eiendommer.  
 
Eiendomsskattelovens § 7 sier at Kommunestyret kan frita bestemte eiendommer for 
eiendomsskatt. Det er redegjort nærmere for dette i vedlagt notat fra KS om fritak for 
eiendomsskatt.  
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Kommunestyret har i egen sak behandlet retningslinjene for fritak for eiendomsskatt i 
Ås kommune, jf. K-sak 3/14 12.02.2014: 
Kommunestyret gir for 2014 følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt etter § 7 i 
Eiendomsskatteloven: 
§ 7 bokstav a): 
- Private barnehager og helse- og omsorgsinstitusjoner som ikke tar ut utbytte. 
Det må søkes om fritak og fremlegges dokumentasjon på at det ikke tas ut utbytte. 
- Fylkeskommunale skoler. 
- Steinerskolen i Ås 
- Eiendom tilhørende andre organisasjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på 
grunnlag av søknad. 
§ 7 bokstav b): 
- Bygninger av historisk verdi kan få fritak etter søknad. 
 

Ås kommune har registrert 22 søknader om fritak for eiendomsskatt. 
Av disse er 14 søknader innvilget av eiendomsskattekontoret, da de oppfyller kriteriet 
som er vedtatt i kommunestyret 12.02.2014. Dette gjelder private barnehager og 
helse- og omsorgsinstitusjoner som ikke tar ut utbytte. Formelt sett skal imidlertid 
hver enkelt søknad om fritak vedtas av kommunestyret, og disse søknadene er derfor 
tatt med i innstillingen til vedtak: 
 

Nr Gnr Bnr Eiendomsbesitter Takst Skatt Hjemmel for fritak 

1 102 345 Tamburbakken barnehage 2 199 000 13 194 
Privat barnehage som ikke tar ut 
utbytte 

2 107 560 Sjøskogen Foreldrelagsbarnehage 3 914 000 23 484 
Privat barnehage som ikke tar ut 
utbytte 

3 111 17 Løvstad barnehage SA 2 622 000 15 732 
Privat barnehage som ikke tar ut 
utbytte 

4 42 1+102 Kaja barnehage stiftelsen/NMBU 2 078 000 12 468 
Privat barnehage som ikke tar ut 
utbytte 

5 54 371 Moerlia barnehage 4 020 000 24 120 
Privat barnehage som ikke tar ut 
utbytte 

6 61 11 Lars T.Samuelsen og Kari Skoklefald 9 346 000 56 076 
Helse og omsorgsinstitusjon som 
ikke tar ut utbytte 

7 61 233 Åspro AS 6 981 000 41 886 
Helse og omsorgsinstitusjon som 
ikke tar ut utbytte 

8 61 263 Åspro AS 9 138 000 54 828 
Helse og omsorgsinstitusjon som 
ikke tar ut utbytte 

9 73 306 Rustadporten barnehage SA 3 914 000 23 484 
Privat barnehage som ikke tar ut 
utbytte 

10 74 115 Knerten barnehage stiftelsen 2 199 000 13 194 
Privat barnehage som ikke tar ut 
utbytte 

11 75 25 Granås sykehjem 8 650 000 51 900 
Helse og omsorgsinstitusjon som 
ikke tar ut utbytte 

12 95 5 Kroertoppen barnehage 582 000 3 492 
Privat barnehage som ikke tar ut 
utbytte 

13 55 278 Dysterlia barnehage             -         - 
Privat barnehage som ikke tar ut 
utbytte, ikke taksert 

14 60 27 Haugtussa steinerbarnehage             -           - 
Privat barnehage som ikke tar ut 
utbytte, ikke taksert 

  Sum     55 643 000 333 858   
 

      

       

De resterende søknader om fritak må vurderes av kommunestyret. 
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Eiendommer som kan fritas  
I eiendomsskatteloven § 7, er det definert eiendommer som kan fritas etter vedtak av 
kommunestyret. Et fritak gjelder for ett år av gangen. Med hjemmel i 
eiendomsskatteloven § 7 kan kommunestyret velge å frita følgende 
eiendommer helt eller delvis for eiendomsskatt: 
a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit 
fylke eller staten. 
b) Bygning som har historisk verde. 
I vedlagt notat fra KS gis det en nærmere beskrivelse av kommunestyrets muligheter 
for fritak for eiendomsskatt. 
 
Nærmere om unntak for « stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna 
ein kommune, eit fylke eller staten». 
Stiftelsen/institusjonen må drive en virksomhet ”som tek sikte på å gagna ein 
kommune, eit fylke eller staten”. 
 
De aktuelle institusjonene vil ofte kunne karakteriseres som allmennyttige, men dette 
er i seg selv ikke et vilkår for adgangen til å frita. Det er imidlertid en forutsetning at 
hovedformålet ikke er å gi forretningsmessig overskudd. I følge brev fra 
Finansdepartementet av 12. juni 2003 må det foretas en konkret helhetsvurdering, 
hvor man må vurdere bl.a.: 

o om stiftelsen/institusjonen utfører oppgaver som ellers måtte ivaretas av det 
o offentlige 
o om stiftelsen/institusjonen har til formål å gå med overskudd 
o om stiftelsen/institusjonen deler ut utbytte til sine medlemmer 
o finansieringen av stiftelsen/institusjonen 

 

Ved søknad om fritak fra eiendomsskatt etter § 7 a) skal følgende kriterier legges til 
grunn; 

1) Krav om direkte eierskap 
Eiendommen må eies direkte av «stiftingar eller institusjonar» - det er ikke 
tilstrekkelig med disposisjonsrett. Fritak kan ikke innrømmes hvis bruken av 
eiendommen bidrar til en konkurransevridning i forhold til private foretak.  

2) Lovens uttrykk «stiftingar eller institusjonar».  
Begrepet «institusjon» omfatter alle juridiske personer, hvor ingen har direkte 
eierinteresse, herunder foreninger. Aksjeselskaper er også omfattet, så lenge 
de øvrige vilkår er til stede, se nedenfor. Begrepet institusjon omfatter 
imidlertid ikke fysiske personer, enkeltmannsforetak og ansvarlige selskaper 
med fysiske personer som deltakere. 

3) For å kunne anse en institusjon som samfunnsnyttig stilles en del krav til 
virksomheten. 
Det vil bli gjort en helhetsvurdering der blant annet følgende vil bli vurdert; 

 Om stiftelsen/institusjonen utfører oppgaver som ellers måtte ivaretas 
av det offentlige 

 Om stiftelsen/institusjonen har til formål å gå med overskudd (det er 
ikke nok å ha dette vedtektsfestet). 

 Om stiftelsen/institusjonen deler ut utbytte eller lignende 
 Finansieringen av stiftelsen/institusjonen. 
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Likhetsprinsippet skal være gjennomgående. 

 
Nærmere om fritak for bygninger som har historisk verdi.  
§ 7 b i eiendomsskatteloven åpner for fritak av «Bygning som har historisk verde.» 
 

Hvilke eiendommer som har historisk verdi, må avgjøres etter en skjønnsmessig 
vurdering. Eksempler er bygninger som er fredet etter lov om kulturminner eller 
bevaringsverdige bygg som har verdi for allmennheten. En annen indikasjon kan 
være at det påløper en del kostnader til vedlikehold for bevaring av historiske 
bygninger. Det er viktig at fritak ikke innebærer en konkurransevridning. Det er kun 
den del av eiendommen som er fredet/bevaringsverdig som kan fritas. 

 

Innkomne søknader om fritak 
Alle søkere om fritak er listet opp, med unntak av barnehager og helse og 
omsorgsinstitusjoner som oppfyller kriteriene fastsatt av kommunestyret 12.02.2014. 
Videre gis en oversikt over hvorvidt søker kan anses å oppfylle kriteriene eller ikke. 
Der hvor kriteriene ikke er oppfylt, er dette markert med rødt. Ut ifra dette har 
Rådmannen anbefalt vedtak om fritak eller ei. 
 

Nr. Gnr Bnr Eiendomsbesitter Takst skatt 
Kan 

fritas 
Rådmannens 

innstilling 

1 107 475 Nordre Follo Renseanlegg 29 320 000 175 920 Ja Nei 

2 112 1 Stiftelsen Byggfag 6 102 000 36 612 Nei Nei 

3 113 132 Orrestien Barnehage AS 3 914 000 23 484 Nei Nei 

4 39 29 NMBU 19 568 000 117 408 Ja Nei 

5 41 1 NMBU 2 149 000 12 894 Ja Nei 

6 42 1 NMBU 119 158 000 714 948 Ja Nei 

7 61 12 Stiftelsen Ås menighetsråd 1 707 000 10 242 Ja Ja 

8 54 18 Vestby og Ås Røde Kors 559 000 3 354 Ja Ja 

Sum       182 477 000 1 094 862     

 

Orrestien barnehage 

Barnehagedrift som drives som aksjeselskap har pr definisjon til hensikt å gå med 
overskudd, dette innebærer ordinær næringsvirksomhet.  
 
Orrestien barnehage er en privat barnehage organisert som et aksjeselskap. 
Barnehagen tar ut utbytte (150 000 kr i 2012) og et fritak vil derfor være i strid med 
eiendomsskatteloven og kommunestyrets vedtak av 12.02.2014. Søknad om fritak 
må derfor avslås for 2014. Dersom det i fremtiden vedtektsfestes at barnehagen ikke 
skal ta ut utbytte, vil saken kunne bli vurdert på nytt.   
 
Øvrige barnehager er drevet som samvirkeforetak, forening/lag og stiftelser hvor det 
naturlig nok ikke tas ut utbytte. Disse oppfyller alle kriteriene i kommunestyrets 
vedtak av 12.02.2014 og er dermed innvilget fritak.  
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NMBU  
Forskrift av 18.11.1992 om avgrensning av eiendomsskatt på statlige eiendommer 
regulerer eiendomsskatten for statlige eiendommer, herunder universiteter.  § 1 i 
forskriften lyder: Kommunalt vedtak om å utskrive eiendomsskatt omfatter også 
statlig eiendom som kan benyttes til bolig, kontorvirksomhet eller annen 
forretningsmessig virksomhet, uten at et må foretas grunnleggende endringer i 
eiendommen. 
 
Når det gjelder undervisningsinstitusjoner er det definert følgende unntak etter § 2 i 
nevnte forskrift: 
Unntatt fra skatteplikten for statlig eiendom etter § 1 er blant annet eiendom eller den 
del av en eiendom som 

- er undervisningsinstitusjon. Unntaket omfatter ikke lokaler som benyttes til 
administrasjon, boligformål, forretningsvirksomhet eller som kan benyttes til 
ervervsmessig laboratorievirksomhet. 

 
Da NMBU ikke har laboratorier som faller inn under kategorien forretningsmessig 
laboratorievirksomhet, er det kun administrasjonslokaler som er  taksert. Resterende 
er automatisk fritatt for eiendomsskatt etter § 1 i forskriften.  
 
NMBU kan fritas for eiendomsskatt i henhold til § 7 a,  institusjonar som tek sikte på å 
gagna ein kommune, eit fylke eller staten, eller § 7 b byginger som har historisk 
verde. 
 
Rådmannens vurdering er at store deler av eiendommene allerede er automatisk 
fritatt etter § 1. Resterende eiendomsmasse er det rimelig at det svares 
eiendomsskatt for.  Det gis dermed ikke fritak for eiendomsskatt for NMBU gnr 31 bnr 
29, gnr 41 bnr 1 + 2, gnr 42 bnr 1 på kr 845 250. 
 
 

Byggfagstiftelsen 
Dette er en stiftelse med følgende formål i henhold til stiftelsens vedtekter: 
Stiftelsens formål er å yte medlemmer i Tømrer og Byggfagforeningen rimelig 
oppholdssteder i ferier og andre fridager. Stiftelsen stiller, etter søknad, midler til 
disposisjon gjennom stipendier for utdanning/etterutdanning og tiltak som fremmer 
lønn og velferd innen fag tilknyttet Tømrer og Byggfagforeningen. Videre kan 
stiftelsen yte økonomisk støtte til enkeltpersoner som driver nybrottsarbeid innen 
produktutvikling, arbeids- og helsetiltak, støttetiltak for sosialt fellesskap – herunder 
både for yrkesaktive og pensjonister samt informasjonsarbeid for medlemmer.  
Forutsetningen er at formålet kommer medlemmer av Tømrer og Byggfagforeningen 
til gode. 
 
Rådmannen finner på denne bakgrunn at fritak etter § 7 a ikke kan innvilges, da 
stiftelsen ikke anses å drive virksomhet som gagner fylket, stat eller kommune, men 
egne medlemmers interesser.  
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Nordre Follo renseanlegg 
Nordre Follo renseanlegg er et interkommunalt selskap (IKS) som eies av Ås, Ski og 
Oppegård kommuner. Selskapet driver et felles renseanlegg for kommunene, og 
driver således en virksomhet som gagner kommunene. Selskapet oppfyllet kriteriene 
for fritak etter eiendomsskatteloven, men kan også skattlegges. Lokalisering av et 
slikt anlegg i kommunen kan antas å medføre belastning på kommunens 
infrastruktur. Rådmannen innstiller på at selskapet skattlegges. 
 

Vestby og Ås Røde kors 
Røde Kors mål i alle land er å forebygge, hindre og lindre menneskelig lidelse, samt 
å beskytte liv og helse og sikre respekt for enkeltmennesket. De arbeider for å 
fremme gjensidig forståelse, vennskap, samarbeid og varig fred mellom alle folk. 
Vestby og Ås røde kors er en frivillig organisasjon som oppfyller alle kriterier for fritak 
for eiendomsskatt. Rådmannen innstiller på at Vestby og Ås røde kors fritas for 
eiendomsskatt.  

Stiftelsen ÅS menighetshus 
Ås menighetshus ble bygd i 1899 og er det eldste menighetshuset i landet som er i 
drift. Det er også et av de eldste byggene i Ås sentrum og har betydelig historisk 
verdi. Faste brukere er tre misjonsforeninger, Åpent hus (sosial samling og andakt for 
eldre) og barnekoret Baluba.  
 
Dette er en stiftelse som oppfyller alle kriteriene for fritak for eiendomsskatt etter 
eiendomsskattelovens § 7 a og eiendommen kan også fritas etter 
eiendomsskattelovens § 7 b. Stiftelsen har økonomiske utfordringer knyttet til stort 
vedlikeholdsbehov og er helt avhengige av gaver. Rådmannen innstiller på at 
Stiftelsen Ås Menighetshus fritas for eiendomsskatt.  

 
Alternativt vedtak 
I tillegg til Rådmannens anbefaling av fritak kan også Nedre Follo Renseanlegg og 
NMBU fritas. De øvrige eiendommene oppfyller ikke kriteriene for fritak etter 
eiendomsskattelovens § 7.  
  
  

Økonomiske konsekvenser: 
Fritak i.h.h.t. kommunestyrets av 12.02.2014 for private barnehager og helse- og 
omsorgsinstitusjoner som ikke tar ut utbytte utgjør kr 333 858. Rådmannens forslag i 
denne saken medfører reduksjon i eiendomsskatt på ytterligere kr 13 596. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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F-48/14 
Gnr 27 bnr 6 - Gamle Mossevei - Mesta Eiendom AS 
v/Advokatfirmaet Thommessen AS - Krav om dekning av 
sakskostnader for perioden forut for 17.01.2013 
 
Saksbehandler:  Silje Marie Raad Saksnr.:  13/04895-286 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

Formannskapet 48/14 27.08.2014 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Formannskapet gir Mesta Eiendom AS medhold i sitt krav om dekning av 
saksomkostninger for perioden 12.04.2012 til 17.01.2013.  
Kravet utgjør kr 156.113,66 og utbetales til klientkonto 5001.05.37964.  
 
 
Ås, 12.08.2014 
 
 
Trine Christensen Arve Bekkevard 
Rådmann for Teknisk sjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
 
Vedlegg: (separat) 
Vedlegg 1- Thommessen - krav om dekning av saksomkostninger,  
Vedlegg 2 - Fylkesmannens avgjørelse om dekning av saksomkostninger,  
Vedlegg 3 - Kommunens anmodning om omgjøring av fylkesmannens avgjørelse, 
Vedlegg 4 - KMDs endelige avgjørelse,  
Vedlegg 5 - Anmodning om umiddelbar utbetaling og behandling,  
Vedlegg 6 - Fakturaer 12.04.2012 - 17.01.2013 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige dokumenter i saksmappen 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Mesta Eiendom AS 
Advokatfirmaet Thommessen v/Johan Nyrerød Spiten 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag:  
Under støysaken i Gamle Mossevei 29 mellom Ås kommune, Tonerud Transport AS 
og Mesta Eiendom AS, sak 13/04895 fremmet både Tonerud Transport og Mesta 
krav om dekning av saksomkostninger. Kravet fra Mesta var på 277.390,61 kroner 
(se vedlegg 1).  
 
Fylkesmannen behandlet kravet i vedtak av 11.02.2014 (se vedlegg 2). Kravet ble 
delt i to, og fylkesmannen kom til at del 1 for perioden forut for 17.01.2013 skal 
realitetsbehandles av kommunen i førsteinstans.  
 
Resterende del 2 ble så avgjort av fylkesmannen. Kommunen ble pålagt å utbetale 
kr 94.218,70 i saksomkostninger til Mesta Eiendom AS.  
Kommunen motsatte seg dette kravet og anmodet kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) om omgjøring av fylkesmannens vedtak 
(vedlegg 3).  
 
Kommunen fikk ikke medhold hos KMD (vedlegg 4) og ble derfor pålagt å dekke 
Mestas saksomkostninger på 94.218,70 kroner. Dette kravet er nå utbetalt.  
 
Kravets del 1 som knytter seg til endringen oppnådd ved vedtaket av 17.01.2013 
skal avgjøres av kommunen i første instans, og er derfor gjenstand for vurderingen 
som fremkommer nedenfor.  
 
Fakta:  
Den 15.03.2012 vedtok hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) enstemmig følgende: 
  
   «Under henvisning til saksutredningen og i medhold av plan- og bygningsloven § 
32-3 pålegges Tonerud Transport AS opphør av bruk av eiendommen gnr 27 bnr 6 til 
kjølelager (omlastingslokal for fisk) med virkning fra 01.10.2012. Bruken har vist seg 
å medføre fare og ulempe i form av trafikk og støy for tilliggende boligstrøk (jf.pbl. § 
30-2) som ikke var tilstrekkelig opplyst når det ble gitt tillatelse til bruksendring (sak 
D216/09). Vedtaket innebærer at bruk av eiendommen relatert til kjølelager 
(omlastingslokale for fisk) må være avviklet innen 01.10.2012.»  
 
Vedtaket ble påklaget av både Mesta Eiendom AS og Tonerud Transport AS.  
 
Den 17.01.2013 ble klagene tatt til følge og vedtak av 15.03.2012 om avvikling av 
driften i Gamle Mossevei ble dermed opphevet.  
 
På dette grunnlag fremmet de to partene krav om dekning av saksomkostninger i 
medhold av fvl. § 36. Kravene ble fremmet rettidig, jf. fvl. § 36 tredje ledd.  
 
Det vil i denne behandlingen kun tas utgangspunkt i Mestas krav (vedlegg 5), da 
forholdet til Tonerud Transport er avklart i egen intensjonsavtale. Tonerud Transport 
skal således dekke sine egne saksomkostninger.  
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Rådmannens vurdering:  
 
Hjemmelsgrunnlag:  
Det følger av forvaltningsloven § 36 første ledd at:  
«når et vedtak blir endret til gunst for en part, skal han tilkjennes dekning for 
vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket med mindre 
endringen skyldes partens eget forhold eller forhold utenfor partens og forvaltningens 
kontroll, eller andre særlige forhold taler mot det.» 
 
Endringen må være til gunst parten  
Rådmannen finner at omgjøringen av vedtaket datert 15.03.2012 om avvikling av 
Toneruds drift klart medfører en endring til gunst for parten.  
En avvikling av driften ville blant annet medført tapte leieutgifter for Mesta Eiendom 
AS. Omgjøring av dette vedtaket vil da medføre at driften (på dette tidspunkt) kunne 
fortsette. Dette tilsier klart at omgjøringsvedtaket er til gunst for parten.  
 
Kostnaden må være vesentlig 
Det er ”vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å endre vedtaket”, som 
skal dekkes etter forvaltningsloven § 36 første ledd.  
 
Kravet om sakskostnader gjelder kun salær uten merverdiavgift. Kravet for perioden 
12.04.2012 til 17.01.2013 utgjør kr 156.113,66. (se vedlegg 6) 
 
Rådmannen finner at kr 156.113,66 klart er å regne som «vesentlige kostnader».  
 
Kostnaden må være nødvendig 
Nødvendighetskriteriet stiller opp en ytterligere begrensing i kravet om sakskostnader 
etter forvaltningsloven § 36 første ledd. Det er kun kostnader som har vært 
”nødvendige” for å få endret vedtaket dekningen omfattes av. 
 
I fylkesmannens vedtak av 11.02.2014 presiseres hva som ligger i 
nødvendighetsvilkåret:  
 
         «I nødvendighetsvilkåret i fvl. § 36 ligger et krav om årsakssammenheng 
mellom utgifter parten har pådratt seg i klageprosessen og vedtaksendringen. Hva 
som har vært «nødvendige» kostnader for å få endret vedtaket beror på en konkret 
vurdering i den enkelte sak der det må legges vesentlig vekt på hva parten selv og 
partens advokat med rimelighet har oppfattet som naturlige tiltak, jf. 
Sivilombudsmannens årsmelding for 2005 s 261. Det er følgelig ikke et krav om at 
utgiftene objektivt sett må ha vært nødvendige for å få endret vedtaket. I vurderingen 
skal det legges vesentlig vekt på feilens art og sakens vanskelighetsgrad, herunder 
om saken har et komplisert faktum eller reiser kompliserte juridiske spørsmål.  
 
           Det nødvendige arbeid vil i alminnelighet være arbeid i forbindelse med 
utarbeidelse av klagebrev. Klagebrev vil normalt fremstå som den nødvendige 
faktoren for å få endret vedtaket. Anførsler i klagebrev vil normalt rette seg mot 
forståelsen av de juridiske forhold saken reiser og sakens faktum. For det tilfelle at 
klager er av den oppfatning at saken er uklar/misvisende fra kommunens side, vil det 
aksepteres at det brukes noe tid på å fremstille bakgrunnen for saken. Etter 



Formannskapet 27.08.2014  Side 14 av 45 

fylkesmannens syn vil også noe direkte kontakt med saksbehandler, eventuelt andre 
hos bygningsmyndigheten som er tilknyttet saken kunne dekkes. Dekning av utgifter 
ut over dette er ikke utelukket, men må ses i lys av nødvendighetsvilkåret.»  
 
Det er kun utgifter som har sitt grunnlag i arbeid i perioden mellom det påklagede 
vedtak av 15.03.2012 og kommunens vedtak om omgjøring den 17.01.2013 som kan 
anses å ha vært nødvendige for å få endret vedtaket.  
 
Helt konkret er dette kostnader angitt i faktura nummer 194446 (april 2012), 195779 
(mai 2012), 196400 (juni 2012), 198109 (august 2012) og 203048 (desember 2012) 
samt kostnader til reisegodtgjørelse den 21.12.2012 og kostnader til salær i perioden 
02.01.2013 til og med 16.01.2013 under fakturanummer 204482.  
 
Kostnader for perioden april 2012 til desember 2012, inklusiv reisegodtgjørelse den 
21.12.2012 utgjør kr 140.428,44.  
 
Kostnader for perioden 02.01.2013 til 16.01.2013 utgjør kr 15.685,22.  
 
Kravet knyttet til perioden 12.04.2012 til 16.01.2013 utgjør dermed til sammen         
kr 156.113,66 
 
Rådmannens vurdering av fakturagrunnlaget: 
 
Faktura nummer 194446 (april 2012) 
Kostnadene som kreves dekket for perioden 12.04.2012 til 27.04.2014 gjelder salær 
for 5,25 timers arbeid for Harald Thomas Endresen (HAEN) og 5,75 timers arbeid for 
Lars Erik Larsson (LAEL). Timebruk for HAEN gjelder korrespondanse med klient, 
drøfting med LAEL samt utarbeiding av klage. Timebruk for LAEL gjelder 
korrespondanse med klient og kommunen, gjennomgang av dokumenter, samt 
generell oppfølging av klagesaken.  
 
Rådmann finner at disse kostnadene må regnes som «nødvendige for å endre 
vedtaket» av 15.03.2012. 
 
Faktura nummer 195779 (mai 2012) 
Kostnadene som kreves dekket for perioden 07.05.2012 til 23.05.2012 gjelder salær 
for 12 timers arbeid for Harald Thomas Endresen (HAEN) og 16 timers arbeid for 
Kristin Slørdal Hjort (KSHJ). Timebruk for HAEN gjelder korrespondanse med klient 
leietakerdrøfting og kommunen, rettskildesøk, samt utarbeiding og redigering av 
«begrunnelse for klage». Timebruk for KSHJ gjelder korrespondanse med klient, 
gjennomgang av dokumenter, utarbeiding av brev til kommunen og sisteutkast til 
utfyllende klage.  
 
Rådmann finner at disse kostnadene må regnes som «nødvendige for å endre 
vedtaket» av 15.03.2012. 
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Faktura nummer 196400 (juni 2012) 
Kostnadene som kreves dekket for perioden 07.06.2012 til 27.06.2012 gjelder salær 
for 2,5 timers arbeid for Harald Thomas Endresen (HAEN) og 0,75 timers arbeid for 
Lars Erik Larsson (LAEL). Timebruk for HAEN gjelder korrespondanse med klient, og 
leietaker samt gjennomgang av brev fra kommunen til KS i forbindelse med 
klagesaksbehandlingen. Timebruk for LAEL gjelder korrespondanse med klient og 
leietaker og KS.   
 
Rådmann finner at disse kostnadene må regnes som «nødvendige for å endre 
vedtaket» av 15.03.2012. 
 
Faktura nummer 198109 (august 2012)  
Kostnadene som kreves dekket for perioden 29.08.2012 til 30.08.2012 gjelder salær 
for 0,75 timers arbeid for Harald Thomas Endresen (HAEN) og 0,55 timers arbeid for 
Lars Erik Larsson (LAEL). Timebruk for HAEN gjelder korrespondanse med klient og 
kommunen. Timebruk for LAEL gjelder korrespondanse med klient.  
 
Rådmann finner at disse kostnadene må regnes som «nødvendige for å endre 
vedtaket» av 15.03.2012. 
 
Faktura nummer 203048 (desember 2012)  
Kostnadene som kreves dekket for perioden 17.10.2012 til 31.12.2012 gjelder salær 
for 14,25 timers arbeid for Harald Thomas Endresen (HAEN), 2,75 timers arbeid for 
Johan Nyrerød Spiten (JONS), 1,75 timers arbeid for Lars Erik Larsson (LAEL) og 
3,25 timers arbeid for Lars-Henrik Winsnes Berg. Videre gjelder kravet reiseutgifter 
på henholdsvis 173,81 kroner. Timebruk for HAEN gjelder korrespondanse med 
klient, kommunen, juridisk vurdering fra KS, interne drøftelser av klagen, 
rettskildesøk, utarbeiding av utkast til kommentarer, innhenting av dokumenter fra Ås 
kommunes arkiv. Timebruk for JONS gjelder interne drøftelser med HAEN og LAEL 
samt gjennomgang av dokumenter fra Ås kommune. Timebruk for LAEL gjelder 
interne drøftelser vedrørende uttalelser fra KS, korrespondanse med klient samt 
gjennomgang av utkast til kommentarer til KS’ vurdering. Timebruk for LAWB gjelder 
gjennomgang av saksmappen i Ås kommunes arkiv, reise og interne drøftelser.  
 
Rådmann finner at disse kostnadene må regnes som «nødvendige for å endre 
vedtaket» av 15.03.2012. 
 
Faktura nummer 204482 (januar 2013) (kun kostnader til reisegodtgjørelse den 
21.12.2012 og kostnader til salær i perioden 02.01.2013 til og med 16.01.2013) 
 
Kostnadene som kreves dekket for perioden 02.01.2013 til 16.01.2013 gjelder salær 
for 6,5 timers arbeid for Johan Nyrerød Spiten (JONS), 1 times arbeid for Lars Erik 
Larsson (LAEL) og 0,5 timer for Lars-Henrik Winsnes Berg (LAWB). Timebruk for 
JONS gjelder gjennomgang av innstilling, korrespondanse med klient og kommunen, 
interne drøftelser samt vurdering av saksdokumenter. Timebruk for LAEL gjelder 
interne drøftelser av saken og generell oppfølging av saken. Timebruk for LAWB 
gjelder interne drøftelser vedrørende dokumenter i Ås kommunes saksmappe.  
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Rådmann finner at disse kostnadene må regnes som «nødvendige for å endre 
vedtaket» av 15.03.2012 
 
Kostnader for perioden etter 17.01.2013 angitt i faktura 204482 er kostnader pådratt 
etter kommunens vedtak om omgjøring og kan ikke anses som nødvendige for den 
endring som ble oppnådd ved dette vedtaket.  
 
Konklusjon  
Etter en konkret vurdering av de enkelte poster i fakturagrunnlaget finner ikke 
rådmann at det er krevd dekning for kostnader som ikke har vært nødvendige for å få 
endret vedtaket av 15.03.2012. Rådmann finner derfor ikke grunnlag for avkortning.  
 
De «nødvendige» kostnader inkludert reiseutgifter utgjør således kr 156.113,66.    
 
Endringen av vedtaket i denne saken skyldes forhold som ligger innenfor 
kommunens kontroll, og rådmann kan heller ikke se at det foreligger «andre særlige 
forhold» som taler for at kravet helt eller delvis må avkortes.  
 
På dette grunnlag tilrår rådmannen at saksomkostningskravet om utbetaling av          
kr 156.116,66 til Mesta Eiendom AS imøtekommes og vedtas av formannskapet.  
 
Kostnader som oppstår etter at vedtaket er endret 
Advokatutgifter som kan knyttes til advokatens informasjon/underretning om det 
endrede vedtaket tilkjennes ikke. 
Videre vil heller ikke kostnader forbundet med å fremsette krav om sakskostnader 
tilkjennes. 
 
Forsinkelsesrenter 
Vilkårene for å få tilkjent forsinkelsesrenter i medhold av lov 17. desember 1976 nr. 
100 om renter ved forsinket betaling m.m.(renteloven) er ikke oppfylt i denne saken 
jf. renteloven § 2. Rådmann viser til at forsinkelsesrenter løper fra forfallstidspunktet. 
Forfallstidspunktet i saksomkostningssaker er tidspunkt for vedtak i 
saksomkostningssaken. 
 
Dersom saksbehandlingen trekker ut i tid, må et rentekrav eventuelt bygge på 
alminnelige erstatningsregler. 
 
Klageadgang: 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus innen tre uker, jf. plan- 
og bygningsloven § 1-9 jf. forvaltningsloven kapittel 6. Klagen skal være skriftlig og 
begrunnet. Klagen skal sendes Ås kommune v/bygg- og geodataavdelingen, 
postboks 195,1430 Ås eller på e-post til post@as.kommune.no. 
 
Klagen vil først bli behandlet i formannskapet. Dersom vedtaket 
opprettholdes vil klagen oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus til endelig 
avgjørelse  

mailto:post@as.kommune.no
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Ikrafttredelse av vedtaket: 
Vedtaket trer i kraft etter klagefristens utløp, eller ved bekreftelse på at vedtaket ikke 
påklages. 
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F-49/14 
Kvestad gård - gnr 24 bnr 1 - deponi/bakkeplanering 
 
Saksbehandler:  Liv Marit Søyseth Saksnr.:  13/05209-7 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

Formannskapet 49/14 27.08.2014 
 
 

Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 gis det ikke dispensasjon fra 
kommuneplanens planbestemmelse § 1. Begrunnelsen er at tiltaket vurderes som et 
større tiltak som vil kunne ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn og som på 
grunn av sitt omfang vil kunne utgjøre en betydelig forurensningsfare.  
 
I medhold av kommuneplanen § 1 og plan- og bygningsloven § 12-1 anbefales det at 
det utarbeides reguleringsplan for etablering av deponi/bakkeplanering på Kvestad 
gård, gnr. 24 bnr. 1 teig nr. 2 med planprogram og konsekvensutredning i henhold til 
plan- og bygningsloven § 12-9. 
 
Ås, 08.08.2014 
 
Trine Christensen Greta Elin Løkhaug 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
 
Vedlegg: (separat) 
Vedlegg 1_Søknad om dispensasjon_14042014.pdf,  
Vedlegg 2_Oversiktskart.pdf, 
Vedlegg 3_Uttalelse_landbrukskontoret_27032014.pdf 
Vedlegg 4_Uttalelse_Fylkesmannen_14072014.pdf, 
Vedlegg 5_Uttalelse_Akershus fylkeskommune_30072014.pdf,  
Vedlegg 6_Uttalelse_Statens vegvesen_06082014.pdf,  
Vedlegg 7_Arkeologisk rapport_Kvestad gård_14012014.pdf,  
Vedlegg 8_Vurdering av biomangfold_11102013.pdf,  
 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Sakens øvrige dokumenter 
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Vedtak i saken sendes til: 

 Follo Prosjekt AS 

 Karl Magnus Løken 

 Statens vegvesen, region øst 

 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 Akershus fylkeskommune 

 Landbrukskontoret i Follo 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Follo Prosjekt AS har på vegne av tiltakshaver søkt om oppfylling og etablering av ny 
dyrkingsjord på Kvestad gård, gnr. 24, bnr. 1, teig nr. 2. Området er på ca. 90 dekar 
og ligger langs E6, på vestsiden ca. 500 meter nord for Korsegårdskrysset. Se 
ortofoto samt vedlegg 2. Det omsøkte arealet for deponi/bakkeplanering er i 
kommuneplanen disponert til landbruks-, natur- og friluftsområde, arealformål LNF. 
Arealet er ikke regulert. 
 

 
 

Ortofoto av Kvestad gård, gnr. 24, bnr. 1, teig nr. 2. 

 
Saken startet 03.01.2013 da det ble avholdt en forhåndskonferanse mellom 
tiltakshaver og daværende bygnings- og reguleringssjef. I referatet står det at det 
skal innsendes en forespørsel til kommunen om behovet for reguleringsplan, jfr. 
kommuneplanbestemmelsens § 1. Behandles av kommuneplanutvalget før det 
innsendes søknad om regulering eller oppfylling/planering. Rene masser. 
 
24.01.2013 kommer det inn forespørsel vedrørende etablering av ny dyrkingsjord, 
utfylling – bakkeplanering. Det søkes om fritak for krav om reguleringsplan. Det vises 
til utbyggingen av E6 og Korsegårdkrysset i regi av Statens vegvesen på 1990-tallet. 



Formannskapet 27.08.2014  Side 20 av 45 

Den gang ble det foretatt utfylling og planering av overskuddsmasser og etablering 
av ca. 50 dekar ny dyrkingsjord på gården. Atkomsten til området ble den gangen 
bygget av Statens vegvesen. I følge ansvarlig søker er atkomsten dimensjonert for 
inntransport av masser. Videre vurderer ansvarlig søker at få vil bli berørt av 
transporten, og eventuelt støy vil bli overdøvet av støyen fra E6. 
 
28.02.2013 ble forespørselen drøftet i kommunens administrative planforum. 
Følgende uttalelse ble gitt: 
Ca. 90 dekar stubbmark, som vil endres fra skog til dyrket mark (dvs. at formålet, 
LNF endres ikke). Vurderes som et positivt tiltak. De vanlige temaene må sjekkes ut 
(viltkorridor, kulturminner m.m.). I kommuneplanens bestemmelse § 1 står det at «For 
tiltak som innebærer masseforflytning av et større omfang, som etablering av 
deponier og bakkeplanering, kreves alltid reguleringsplan.» Denne saken vurderes 
som et «mindre omfang», og det kreves derfor ikke reguleringsplan (og heller ikke 
dispensasjon fra kommuneplanen). Saken oversendes landbrukskontoret til uttalelse, 
før den behandles i HTM (Hovedutvalg for teknikk og miljø). 
 
11.04.2013 blir det sendt ut brev fra bygnings- og reguleringssjefen der han opplyser 
om overnevnte. Han konkluderer i brevet med at saken dermed kan fremmes som en 
byggesøknad, men tar forbehold om at det må utføres undersøkelser, søknaden må 
utformes med flere detaljer, med kotesatt kart, terrengsnitt m.m. Det gjøres 
oppmerksom på at kopi av forespørselen oversendes landbrukssjefen, som også 
skal varsles i den formelle søknadsprosessen, sammen med naboer og andre 
berørte parter. 
 
10.03.2014 mottar landbrukssjefen nabovarsel fra Follo Prosjekt AS om tiltaket, og 
26.03.2014 mottar han en e-post der han blir bedt om en uttalelse. Den er ikke 
besvart, siden landbrukskontoret er Ås kommunes fagkontor for landbrukssaker og 
gir sin uttalelse til kommunen som grunnlag for behandling av søknaden. 
 
27.03.2014 gir landbrukssjefen sin uttalelse til Ås kommune i saken. Han skriver 
blant annet at han er av den oppfatning av at dette vil være et massedeponi av 
betydelig omfang, noe som etter Ås kommunes kommuneplanbestemmelser skal 
utløse krav om reguleringsplan. Dette vil være naturlig ut fra vedtak i andre saker, og 
etter det som kommuniseres til grunneiere som ber om veiledning fra 
landbrukskontoret eller andre relevante etater i kommunen. 
 
Saken ble på nytt behandlet i kommunens administrative planforum 12.03.2014 etter 
ønske fra landbrukssjefen. Etter nærmere vurderinger, blant annet krav om 
likebehandling og landbrukssjefens uttalelse, finner rådmannen det riktig å be om en 
regulering av området. 
 
Etter dette mottok kommunen en ny søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns 
søknadsbehandling - datert 14.04.2014. Ansvarlig søker vurderer tiltaket å ligge 
innenfor tiltaksklasse 1, og mener det ikke er nødvendig med uavhengig kontroll av 
geoteknisk prosjektering.  Videre er det innhentet faglige vurderinger av biolog, 
arkeolog fra Akershus fylkeskommune og geotekniker fra Sweco. Ansvarlig søker 
støtter seg til uttalelsen som gitt fra tidligere bygnings- og reguleringssjef. 
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Øvrige uttalelser til saken: 
Saken vurderes som en dispensasjonssøknad og ble i henhold til 
dispensasjonsveileder sendt til uttalelse til overordnede myndigheter 13.06.2014.  
 
1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 14.07.2014 
Fylkesmannen viser til kommuneplanens bestemmelse § 1. Fylkesmannen vurderer 
omsøkt tiltak som et omfattende tiltak som vil kunne medføre komplekse 
problemstillinger og utfordringer knyttet til miljø som etter fylkesmannens vurdering 
best vil kunne ivaretas gjennom en reguleringsplan og en grundig planprosess. Selv 
om intensjonen er å ferdigstille det aktuelle arealet som dyrket mark, vurderer 
fylkesmannen deponering av masser som et næringstiltak i strid med LNF-formålet i 
kommuneplanen, som krever planbehandling etter plan- og bygningsloven.  
 
Dersom arealet skal tilbakeføres til LNF og fungere som dyrket jord vurderer 
fylkesmannen det som vesentlig at det blir etablert et jordbruksareal av god kvalitet 
på arealet, jf. «Tekniske retningslinjer for anlegg, drift og vedlikehold av 
planeringsfelt» M-0584. Fylkesmannen er svært skeptisk til bruken av betegnelsen 
«rene masser», og anbefaler at det stilles krav om en mer spesifikk definisjon av 
hvilke type masser som er tillatt å ta i bruk under utfyllingen. Det må også stilles 
strenge miljøkrav med hensyn til støy og støvproblematikk. 
 
Fylkesmannen ber kommunen vurdere om tiltaket kan få negative konsekvenser for 
landskap, og minner om behandling etter jordloven, og naturmangfoldloven §§ 8-12. 
Fylkesmannen forventer at det utarbeides en total miljørisikovurdering av tiltaket, og 
at det ut i fra denne foretas vurdering av hvilke vilkår som bør settes for driften av 
deponiet. 
 
Avslutningsvis vil fylkesmannen fraråde at det gis dispensasjon. Etter fylkesmannens 
vurdering vil omsøkt tiltak kunne ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn og på 
grunn av sitt omfang vil tiltaket utgjøre en betydelig forurensningsfare. Fylkesmannen 
ber om å få tilsendt vedtak i saken og vil vurdere å påklage saken dersom 
kommunen gir dispensasjon. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen støtter fylkesmannens oppfatning om at dette er et deponi av større 
omfang og at det må kreves reguleringsplan med de nødvendige utredninger. 
 
2. Akershus fylkeskommune, datert 30.07.2014 
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som 
fagmyndighet for kulturminnevern. Tiltaket er vurdert i henhold til plan- og 
bygningsloven kap. 19 ”Dispensasjon”. Fylkesrådmannen har følgende merknader: 
 
Det er gjennomført registrering i området av kulturminner, jfr. vedlagte rapport datert 
14.01.2014. På grunn av ferieavvikling er det ikke gjort nærmere vurdering av 
automatisk fredete eller nyere tids kulturminner i denne besvarelsen. Dersom det er 
ytterligere forhold knyttet til kulturminner vil det eventuelt bli ettersendt et eget brev. 
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Videre viser fylkesrådmannen til uttalelsen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
datert 14.07.2014 og slutter seg i hovedsak til anbefalingen om at saken bør 
behandles som reguleringsplan, i tråd med kommuneplanens bestemmelse § 1. 
Dersom kommunen allikevel mener at vilkårene for dispensasjon er innfridd, jf. plan- 
og bygningsloven § 19-2, har fylkesrådmannen ingen ytterligere merknader. 
Vedtak om dispensasjon skal begrunnes. Fylkesrådmannen minner om kommunens 
adgang til å stille vilkår. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen tar fylkesrådmannens uttalelse til etterretning. 
 
 
3. Statens vegvesen, datert 06.08.2014 
Statens vegvesen viser til uttalelser fra fylkesmannen og Akershus fylkeskommune.  
Statens vegvesen er enig med ovennevnte regionale etater i at bakkeplaneringen har 
et slikt omfang at den bør reguleres. 
 
Uansett om kommunen velger regulering eller dispensasjon må blant annet følgende 
utredes: 
 

- Geotekniske forhold og konsekvenser for E6 i den forbindelse. 
- Trafikale konsekvenser og støy i anleggsperioden må også vurderes. 

 
Terrengendring mellom E6 og byggegrensen må ikke igangsettes før Statens 
vegvesen har godkjent en plan for tiltakene. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen tar uttalelsen til Statens vegvesen til etterretning. 
 
Oppsummering og vurdering: 
Det omsøkte arealet for deponi/bakkeplanering er i kommuneplanen disponert til 
landbruks-, natur- og friluftsområde, arealformål LNF. Arealet på ca. 90 dekar er ikke 
regulert.  
 
Kommuneplanens planbestemmelse § 1 fastslår at det alltid skal kreves 
reguleringsplan for tiltak som innebærer masseforflytning av et større omfang, som 
etablering av deponier og bakkeklarering. Ansvarlig søker ber kommunen se bort i fra 
kravet om reguleringsplan og behandle søknaden som en ett-trinns søknad.  
 
Rådmannen vurderer spørsmålet om dispensasjon som fortsatt uavklart, og har 
derfor behandlet søknaden som en søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
bestemmelse § 1 i henhold til plan- og bygningsloven § 19-2.  
 
Plan- og bygningsloven § 19- 2 andre ledd fastslår: 
 
«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres 
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg 
må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.» 
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Første vilkår er en vurdering av om hensynene planen skal ivareta blir vesentlig 
tilsidesatt. Dersom det foreligger en vesentlig tilsidesettelse av de hensyn som ligger 
bak planen kan ikke dispensasjon gis. 
 
Ås kommune opplever i stadig større grad utfordringer i forbindelse med opprettelse 
deponier av ulik størrelse blant annet grunnet høy byggeaktivitet i Oslo- og 
Akershusregionen. Etablering av massedeponier kan medføre alvorlige 
konsekvenser for miljø og samfunn - eksempelvis kan anleggelse av et så stort 
deponi som omsøkt tiltak utgjøre en betydelig forurensningsfare. Vurderinger 
angående konsekvenser for miljø og samfunn ivaretas best gjennom en grundig 
planprosess, ikke ved en ett-trinns byggesøknad. Det er derfor satt krav om 
reguleringsplan ved etablering av massedeponi/bakkeklarering i kommuneplanens 
bestemmelser. En dispensasjon fra kommuneplanens planbestemmelse § 1 vil derfor 
vesentlig tilsidesette hensynene bak bestemmelsen, og kan derfor ikke innvilges. 
Videre vurderer rådmannen at omsøkt tiltak vil være et massedeponi som kan ha 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og som i henhold til plan- og 
bygningsloven dermed vil utløse krav om reguleringsplan med planprogram og 
konsekvensutredning.  
 
Når første vilkår i loven ikke innfris, er det ikke nødvendig å vurdere lovens andre 
vilkår om hvorvidt det foreligger overvekt av fordeler fremfor ulemper ved å 
dispensere. I henhold til plan- og bygningsloven må begge vilkårene være oppfylt for 
at dispensasjon kan gis. Kommunen har ikke anledning til å gi dispensasjon dersom 
disse to vilkårene er oppfylt. Dispensasjon fra kommuneplanen § 1 kan derfor ikke 
innvilges. 
 
Avslutningsvis vil rådmannen beklage at har vært gitt utydelige, og til dels 
motstridende, signaler til søker. Selv om det ved tidligere behandling har blitt gitt 
positive signaler til søker, var det med forbehold om utredninger og landbrukssjefens 
vurdering. Landbrukssjefen vurderer at omsøkt tiltak vil være et massedeponi av 
betydelig omfang, og anbefaler derfor at det i tråd med kommuneplanens 
planbestemmelser utarbeides reguleringsplan for deponiet. Saken har også blitt 
oversendt overordnete myndigheter til uttalelse, som også konkluderer med at det 
må kreves reguleringsplan. 
 
Alternativer: 
Alternativt kan det gis dispensasjon fra kommuneplanens planbestemmelse § 1, krav 
om regulering. En dispensasjon vil være i strid med hensynene kommuneplanen skal 
ivareta, og dermed være i strid med vilkårene redegjort for i plan- og bygningsloven § 
19-2. I henhold til lovverket har kommunen har ikke anledning til å gi dispensasjon 
dersom lovens to vilkår ikke er oppfylt. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Det omsøkte området er i kommuneplanen avsatt til LNF-område og forslaget er i 
strid med kommuneplanens arealdel. Etterbruken skal riktignok være landbruk, men i 
selve deponifasen vil tiltaket være i strid med overordnet plan. Dispensasjon kan ikke 
gis. Rådmannen har foretatt en konkret vurdering av saken, og anbefaler derfor at 
det i tråd med kommuneplanens planbestemmelse § 1 og plan- og bygningsloven § 
19-9 kreves reguleringsplan med planprogram og konsekvensutredning. 
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Kan vedtaket påklages? 
Ja. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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F-50/14 
Ås kommunes finansreglement - Revidering 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  14/02061-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

Formannskapet 50/14 27.08.2014 
Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Rådmannens forslag til nytt finansreglementet vedtas med virkning fra 1.10.2014.  
2. I nytt finansreglement økes andelen aksjefond til maksimalt 25 %.  
3. Gjennomsnittlig kredittkvalitet på obligasjoner i obligasjonsfond/aktivt forvaltet 

portefølje skal minimum være på BBB-.    
4. Lån med forfall inntil 1 år fram i tid økes fra maksimalt 40 til maksimalt 60 prosent 

av den samlede låneporteføljen.   
5. Finansreglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser kommunestyret har 

vedtatt. 
 

 
 
Ås, 13.08.2014 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg: (separat trykk/ nettbrett: Vedlegg til flere utvalg) 
1. Ås kommunes finansreglement av 06.04.2011 
2. Rådmannens forslag til nytt finansreglement, datert 06.08.2014 
3. Erklæring fra Follo Distriktsrevisjon  
. 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt 9. juni 
2009, regulerer kravene til kommunens finansreglement. Dette omfatter rutiner og 
rapportering på området, samt ansvarsdelingen mellom lokalpolitikerne og 
administrasjonen. Forskriften sier at finansreglementet skal behandles minst en gang 
i hver kommunestyreperiode.  
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Rådmannen har foretatt en gjennomgang av kommunens finansforvaltning, og legger 
frem et forslag til et oppdatert og samlet finansreglement. 
 
Rådmannens forslag bygger bl.a. på følgende: 
- Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning, datert 9. juni 2009. 
- Vurdering gjort av Follo distriktsrevisjon som uavhengig instans. 
- Tidligere regler og instrukser knyttet til Ås kommunes finansforvaltning. 
 
 
Generelle rammer og begrensninger 
Kommunen skal i henhold til Kommuneloven forvalte sine midler slik at 
tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell 
risiko. Departementet definerer ikke hva som ligger i begrepet ”vesentlig finansiell 
risiko”, men sier at dette må vurderes blant annet ut fra hver enkelt kommunes 
økonomiske situasjon og kompetanse på feltet. 
 
 
Rådmannens fullmakter og ansvar 

Rådmannens ansvar og myndighet videreføres i hovedsak på dagens nivå. Gjennom 
reglementet delegeres rådmannen myndighet til å implementere strategien som er 
vedtatt (foreta plasseringer, godkjenne vilkårene for låneopptak mv.) og inngå avtaler 
i overensstemmelse med reglementet. Det foreslås ingen andre begrensninger for 
plassering av overskuddslikviditet utover det som fremkommer av finansreglementet. 
Dette innebærer at rådmannen kan plassere all overskuddslikviditet i bankinnskudd 
og sertifikater med inntil 12 måneders binding. 
 
Rådmannen skal legge frem saker av prinsipiell betydning for kommunestyret, foreslå 
justeringer om reglementet ikke viser seg egnet og sørge for at kommunestyret 
behandler finansreglementet minst en gang i hver kommunestyreperiode. 
Rådmannen skal sørge for at finansreglementet vurderes av uavhengig instans. Follo 
distriktsrevisjon har som uavhengig instans vurdert foreliggende forslag og avgitt en 
erklæring som følger vedlagt. 
 

Rådmannen har i tillegg ansvar for at kommunestyret får tertialvise rapporteringer, 
der det bl.a. følges opp at kommunestyrets vedtak blir fulgt hva gjelder rammer og 
begrensninger for forvaltningen. Månedlig rapportering av finansporteføljen foreslås 
dermed endret til tertialrapportering, som er i tråd med kravene til den nye forskriften. 
 
Kommunestyrets fullmakter og ansvar 
Kommunestyret skal selv, gjennom fastsettelse av dette finansreglementet, ta stilling 
til hva som er tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansiell risiko, jfr. 
Kommuneloven § 52. 
 
Forvaltning av ledig likviditet 
Kapittel 3 i reglementet omhandler forvaltningen av ledig likviditet. Rådmannen har 
fullmakt til å plassere eventuell ledig likviditet i bankinnskudd, obligasjoner og 
rentefond, med de begrensninger som fremgår i kapitel 3.  
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Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva 
Kapitel 4 omhandler forvaltning av langsiktig finansiell aktiva. Dette er midler som 
ikke er beregnet til driftsformål.  Opprinnelig utgjorde dette 170 mill. kr etter salg av e-
verksmidler. Kommunestyret har vedtatt bruk av 10 mill. kr til investeringer og 
anslagsvis 12 mill. kr til egenkapitalinnskudd til KLP ved bytte av pensjonsleverandør 
og 20 mill. kr til kjøp av Myrveien 16. Etter dette utgjør langsiktig finansiell aktiva 128 
mill. kr. I tillegg kommer meravkastning utover budsjettert avkastning.  
 
I gjeldende reglement kan langsiktig finansiell aktiva plasseres med inntil 20 % i 
aksjefond og 80 % i obligasjonsfond. Det siste 10-året har fallende renter og 
usikkerhet i aksjemarkedet resultert i at mange obligasjonsfond har gitt bedre 
avkastning enn mange aksjefond. Høy andel obligasjonsfond har bidratt til god 
avkastning for Ås kommunes plasseringer. Med det historisk lave rentenivået som er 
nå, vil obligasjonsfond ha en begrenset mulighet for meravkastning utover 
kommunene innskuddsrente i bank.  
 
Ramme for andel aksjefond 
For å en bedre balanse mellom aksjer og obligasjoner i porteføljen, foreslår 
rådmannen at andelen aksjefond økes til 25 %. Dette vil over tid gi en høyere 
forventet avkastning. Samtidig vil risikoen øke noe, men dette må også vurderes mot 
kommunens bufferfond som i 2014 er på 13,8 mill. kr. Fondet er blitt styrket de 
senere årene som følge av at kommunen har avsatt meravkastning til styrking av 
dette fondet.  
 
I nytt finansreglement foreslås det derfor å øke den maksimale rammen for 
plassering i aksjefond fra 20 % til 25 %. Dette åpner opp for en høyere forventet 
avkastning, men også høyere risiko. Alternativt må avkastningskravet reduseres.  
 
Det legges også opp til at en andel av aksjefondene plasseres i indeksfond. Disse 
fondene velger ikke aktivt aksjer i porteføljen men har som mål å gi en avkastning 
tilsvarende børsindeksen. Disse fondene har lave forvaltningskostnader og det 
reduserer også forvalterrisikoen knyttet til valg av enkeltaksjer i en portefølje. 
Denne endringen krever ingen endring i finansreglementet.  
 
Kredittkvalitet på obligasjonsfond. 
Gjennomsnittlig kredittkvalitet på obligasjoner i obligasjonsfond skal minimum være 
på BBB-, tilsvarende som for gjeldende reglement. Dersom verdipapirer i porteføljen 
til et obligasjonsfond blir nedgradert til en svakere kredittkvalitet enn BBB-, tillates det 
at disse utgjør inntil 15 % av fondets midler. Dette for å ta høyde for at enkeltpapirer i 
en portefølje kan bli nedgradert, og at man da ikke automatisk må gå ut av fondet.   
 
Forvaltning av kommunens låneportefølje 
Styringen av låneporteføljen skal primært gjennomføres slik at den ønskede 
utviklingen for kommunens finansutgifter oppnås. På kort sikt vektlegges 
forutsigbarhet i renteutgiftene og på lengre sikt vektlegges lavest mulig rentekostnad. 
 
Andelen lån med rentebinding er i gjeldende reglement begrenset til 30 %, mens 
andelen med flytende. rente kan være opptil 100 %. Bakgrunnen for å begrense 
andelen lån med fast rente er at erfaringer viser at flytende rente vil være mest 
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gunstig over tid. Videre svinger en rekke av kommunens inntekter med rentenivået. 
Dette gjelder renteinntekter fra bankinnskudd, rentekompensasjon fra investeringer, 
VAR-gebyrer m.m. Ved å beholde en stor andel flytende rente vil kommunens 
rentekostnader svinge mer i takt med kommunens inntekter.   
 
Andelen lån med fastrente videreføres med et maksimalt nivå på 30 %. Det 
presiseres imidlertid at dette inkluderer alle kommunens lån, herunder innenfor VAR-
sektoren og startlån.  
 
Lån med forfall inntil 1 år fram i tid økes fra maksimalt 40 til maksimalt 60 prosent av 
den samlede låneporteføljen.  Dette for å åpne for økt bruk av sertifikatlån, som har 
0,3 til 0.6 % lavere lånerente enn ordinære lån.  Sertifikatlån har forfall under et år og 
dette innebærer en økt refinansieringsrisiko. Kommuner har imidlertid god 
kredittvurdering i markedet og kommunale sertifikatlån er derfor ettertraktet av 
investorer som søker trygge plasseringer. Videre er det allerede etablert rutiner for 
løpende refinansiering av sertifikatlån Rådmannen mener derfor at risikoen med å gå 
i sertifikatmarkedet er forsvarlig.   
 
Kommunestyret fatter vedtak om opptak av lån i budsjettåret. Med utgangspunkt i 
kommunestyrets vedtak, har rådmannen fullmakt til å gjennomføre låneopptak i 
henhold til bestemmelsene i finansreglementet. 
 
Alternativer: 
Det er kommunestyrets ansvar å ta stilling til prinsipielle spørsmål knyttet til 
finansforvaltningen. Spesielt viktig er at kommunestyret tar stilling til hva som er 
tilfredsstillende avkastning og hvor stor finansiell risiko det er akseptabelt at 
kommunen tar. 
 
Kommuneloven legger også opp til at vurderingen av hva som er vesentlig finansiell 
risiko er kommunenes ansvar. Som enhver annen vesentlighetsvurdering, vil derfor 
også spørsmålet om hva som er vesentlig finansiell risiko være basert på skjønn. 
Som en del av denne vurderingen kan kommunestyret overveie ulike alternativer for 
låneopptak, herunder regler for fordeling mellom fast og flytende rente. Videre kan 
regler for plassering av langsiktig finansielle aktiva og overskuddslikviditet ytterligere 
skjerpes eller reduseres. 
 
Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Finansreglementet skal sikre en stabil finansiering av kommunens virksomhet. Det 
primære mål skal være å sikre at kommunen til enhver tid er likvid, betalingsdyktig og 
lite eksponert for risiko. Kommunen skal ha en lav risikoprofil med fokus på å 
redusere i hvilken grad svingninger i finansmarkedene vil påvirke kommunens 
finansielle stilling. 
 
En økning i aksjeandelen fra 20 til 25 % gir en forventet meravkastning, men også 
noe høyere risiko.   
 
Alternativer 
Aksjeandelen i porteføljen opprettholdes på maksimalt 20 %.   
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Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunens finansforvaltning skal sikre en stabil finansiering av kommunens 
virksomhet. Vedlagt utkast til finansreglement er utarbeidet med hensyn til å oppnå 
denne målsettingen. Rådmannens forslag til nytt finansreglement er gjennomgått av 
Follo distriktsrevisjon som uavhengig og ekstern instans, og skal oppfylle kravene i 
ny finansforskrift, jf. vedlagt erklæring. 
 
 
 
 
 

   
  



Formannskapet 27.08.2014  Side 30 av 45 

F-51/14 
Elektronisk lobbyregister 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  14/02136-3 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

Formannskapet 51/14 27.08.2014 
Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
Det etableres ikke et lobbyregister i Ås kommune. 
 
Ås, 08.08.2014 
 
Trine Christensen Andreas Brodahl 
Rådmann Service- og kommunikasjonssjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg: (nettbrett: Vedlegg til flere utvalg) 
1. Ås SV's forslag om oppretting av elektronisk lobbyregister 
 
Lenker til aktuelle dokumenter som ligger ved saken: 
2. Notat av 22.04.2014 fra byrådslederen til finanskomiteen i Oslo kommune. 
3. Innspill av 07.04.2014 til finanskomiteen fra Norsk Presseforbund, Norsk 

Redaktørforening, Transparency International Norge og Norsk 
kommunikasjonsforening. 

 
Vedtak i saken sendes til: 
Service- og kommunikasjonssjef for oppfølging 
Ås SV ved gruppeleder 
 
 
 
  

http://www.sak.oslo.kommune.no/dok/Vedlegg/2014_04/1046570_1_1.PDF
http://www.sak.oslo.kommune.no/dok/Vedlegg/2014_04/1045232_1_1.PDF
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Ås SV har fremmet forslag om at Ås kommune oppretter et elektronisk lobbyregister. 
Formannskapet vedtok 14.05.2014 å be om sak om eventuell etablering av et 
lobbyregister.  
 
Fakta i saken: 
Ås SV har i skriv datert 01.05.2014 foreslått at Ås kommune oppretter et elektronisk 
lobbyregister, jf. vedlegg 1. SV foreslår følgende vedtak:  

 Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide et forslag til en 
registreringsordning for dem som oppsøker kommunestyrets medlemmer eller 
administrasjonen på vegne av seg selv eller andre for å påvirke kommunen i 
saker som er til behandling eller skal behandles.  

 Kommunestyret mener at et offentlig tilgjengelig lobbyregister bør inneholde 
informasjon om hvem som er i kontakt med hvem, hvilken sak det gjelder og 
hvem lobbyisten representerer.  

 Kommunestyret mener at lobbyregisteret må gjøres obligatorisk og elektronisk 
søkbart for alle. 

 
Ås formannskap behandlet 14.05.2014 SV’s forslag, jf. pkt. 2 under eventuelt:  

Lobbyregister.  
Hege Opedal (SV) har sendt ordfører et forslag om opprettelse av et lobbyregister 
for kommunestyret og administrasjonen, jf. e-post 06.05.2014. 
Formannskapet vedtok 8-1 (FrP) følgende, formulering v/Ivar Ekanger (Ap): 
Rådmannen legger fram en sak om eventuell etablering av et lobbyregister, jf. 
forslag fra SV. 

 
SV’s begrunnelse for forslaget fremgår av vedlegg 1.  
 
Rådmannens oppsummering av behandlinger i de instanser SV viser til i vedlegg 1: 
 
I forbindelse med Oslo kommunes behandling av privat forslag fra SV om 
lobbyregister, ble det lagt frem et notat datert 22.04.2014 til bystyrets organer fra 
byrådslederen, jf. vedlegg 2. I følge notatet ble forslag fra SV om lobbyregister 
behandlet slik i 2010: 

 byrådet anbefalte at det ikke ble opprettet et slik register i Oslo kommune, 
byrådssak 98/10 

 bystyret gikk i mot forslaget og vedtok å henvende seg til Kommunenes 
Sentralforbund (KS) med sikte på å utarbeide «normalregler» for kontakt og 
påvirkning overfor politikere i landets kommuner, bystyresak 290/10. 

 
SV viser til forslag fra Norsk Presseforbund m.fl., vedlegg 3, som et godt forslag til 
hvordan et lobbyregister bør utformes. Dokumentet var fremlagt til Oslo kommunes 
behandling av saken i 2014. 
 
Kommunesektorens organisasjon KS la frem saken for etikkutvalget som konkluderte 
21.03.2011: Etikkutvalget anbefaler at KS ikke lager «normalreglement» for kontakt 
og påvirkning overfor lokale folkevalgte. KS viser til at også Stortinget har behandlet 

http://www.sak.oslo.kommune.no/dok/Vedlegg/2014_04/1045232_1_1.PDF
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et privat forslag om opprettelse av et lobbyregister og at Stortinget 10.03.2010 sluttet 
seg til Presidentskapets innstilling om ikke å innføre et slikt register. 
  

Etikkutvalgets konklusjon i KS-sak 3/11: 
Etikkutvalget anbefaler at KS ikke lager “normalreglement” for kontakt og 
påvirkning overfor lokale folkevalgte. Etikkutvalget er i hovedsak enig i 
vurderingene som lå til grunn for Stortingets avvisning av et “lobbyregister”. 
Kontakt og påvirkning (“lobbying”) er del av ordinære politiske prosesser i en 
kommune. Regulering av hvordan “lobbying” skal foregå virker ikke 
hensiktsmessig og er kanskje heller ikke mulig. Politikerne må ha dialog med 
velgerne og representanter for ulike interesser i lokalsamfunnet. Bevisstgjøring 
av hvordan man som folkevalgt eventuelt kan bli påvirket av ulike 
særinteresser er viktig. Refleksjon og diskusjon rundt slike problemstillinger 
lokalt er bedre enn et “normalreglement” fra KS. 

 
SV viser til håndboken «Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon.» som 
Transparency International Norge i samarbeid med KS lanserte i 2013. 
Lobbyregister er omtalt i punkt 5.8: 

De kommunale beslutningsprosessene er gjenstand for påvirkning. Når 
berørte interesser medvirker og uttaler seg i saker, regnes det som en del av 
en demokratisk rett til å delta. Når organiserte interesser søker å påvirke 
beslutningsprosessene i retning av et bestemt utfall, kan det være snakk om 
lobbyvirksomhet som skjer utenfor de ordinære beslutningskanalene. 
Lobbyvirksomheten kan ta form av informasjonsarbeid, kampanjer og direkte 
kontakt for å påvirke beslutningstakernes oppfatninger eller holdninger direkte 
eller indirekte ved å påvirke beslutningsgrunnlag og premisser. 
 
Dersom det ikke er kjent for omverdenen hvem som har forsøkt å påvirke 
gjennom slik lobbyvirksomhet eller hva slags form for kontakt lobbyistene har 
hatt med beslutningstakerne, kan det redusere tilliten til at beslutnings-
prosessene har gått riktig for seg. Det representerer et demokratisk problem. 
 
Det kan være behov for at kommunene nedfeller noen kjøreregler for hvordan 
de skal forholde seg til slik lobbyvirksomhet. 
 
Styrevervregisteret legger til rette for åpenhet og innsyn i roller og interesser 
hos folkevalgte og administrativ ledelse i kommunesektoren. 
www.styrevervregisteret.no 

 
Vurdering: 
Etter det rådmannen kjenner til er det ikke opprettet slike registre i norske kommuner 
eller fylkeskommuner. KS og Datatilsynet er kontaktet av Ås kommune.  
 
Rådmannen slutter seg hovedsakelig til de vurderinger som er gjort av Stortinget, 
Oslo kommune og KS ved deres behandling av forslag om etablering av et 
lobbyregister og «normalreglement» for kontakt og påvirkning overfor politikere. 
 

http://www.ks.no/PageFiles/16661/11-00623-2%20Referat%20fra%20m%C3%B8te%20i%20Etikkutvalget%2021%20mars%202011%20295465_1_1.pdf
http://www.ks.no/tema/Samfunn-og-demokrati1/Etikkportalen/Antikorrupsjon/Beskytt-kommunen-handbok-i-antikorrupsjon/
http://www.styrevervregisteret.no/
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Ås kommune sluttet seg til styrevervregisteret i 2007. Styrevervregisteret legger til 
rette for åpenhet og innsyn i roller og interesser hos folkevalgte og administrativ 
ledelse i kommunesektoren. 
 
Norge har en forvaltningspraksis som ivaretar mange av de hensynene som et 
lobbyregister er ment å ha. Både forvaltningsloven, kommuneloven og 
offentlighetsloven sikrer stadig større åpenhet. 
 
Rådmannen mener at et lobbyregister kan virke mot sin hensikt og hindre 
kommunikasjonsflyt mellom politikere og samfunnsaktører, og at det skaper 
unødvendig byråkrati.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Service- og kommunikasjonsavdelingen har ikke kapasitet til å utrede, drive  
produktutviklingsprosjekt  og vedlikeholde et slikt register uten tilføring av stilling eller 
bruk av konsulenter. 
 
Alternativer: 
Rådmannen gis i oppdrag å utrede etablering av et lobbyregister for Ås kommune. 
Kommunestyret spesifiserer hvem og hva registeret bør omfatte.  
 
Rådmannen må deretter utrede hvilke krav lovverket setter. Blant annet setter  
personopplysningsloven strenge krav til oppretting av registre. Det kreves konsesjon 
fra Datatilsynet for å behandle sensitive personopplysninger m.m. Som sensitive 
personopplysninger regnes bl.a. politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning. 
 
Midler til prosjektet, eventuelt engasjement av konsulent, samt bemanning til daglig 
drift, vurderes i sak om handlingsprogram med økonomiplan 2015-18.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen tilrår at det ikke etableres et lobbyregister i Ås kommune. 
Lovverket og styrevervregisteret legger allerede til rette for åpenhet og innsyn i roller 
og interesser hos folkevalgte og administrativ ledelse i kommunesektoren.  
Et lobbyregister kan etter rådmannens vurdering føre til mindre kontakt og åpenhet, 
og et unødvendig byråkrati. Det vil by på praktiske utfordringer og problemstillinger 
knyttet til å avgrense hva slags type kontakt som skal registreres. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
  
  

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1
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F-52/14 
Ås kommunes stiftelse for utdanningsformål. Oppnevning av styre. 
 
Saksbehandler:  Jan Einbu Saksnr.:  14/02912-2 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

Formannskapet 52/14 27.08.2014 
Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Følgende personer oppnevnes til styre for Ås kommunes stiftelses for utdannings- 

formål, org.nr: 977 120 659: 
Medlem Vara 

1. Johan Alnes (A) 
2. Egil Ørbeck (H) 
3. Marianne Røed (Sp) 

1. Jon Aksel Næss (A) 
2. Wenche Bjørnstad (H) 
3. Jorunn Nakken (V) 

 
2. Som leder foreslås: ……………………………………. 
      Som nestleder foreslås: …………………………………….. 
 
3. Oppnevningen følger valgperioden for kommunestyrevalg og trer i kraft fra 

vedtaksdato. 
 
 
Ås, 07.08.2014 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: (nettbrett: Vedlegg til flere utvalg) 
Vedtak om registrering av sammenslåing av legater for utdanningsformål. 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Kommunestyresak 20.11.2013, K-sak 72/13 Sammenslåing av legater og stiftelser i 
Ås kommune. 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Brønnøysundregisteret 
Lotteri- og stiftelsestilsynet 
Valgte personer, villighetserklæring for utfylling vedlegges 

http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-20-11-2013.125478.MD1I203209oe173.pts.html
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag/fakta: 
Kommunestyret vedtok følgende i sak 72/13 av 20.11.2013: 

Under forutsetning av at det ikke mottas merknader, jf. pkt. 3, gir 
kommunestyret sin tilslutning til følgende: 

 
1. Legater og stiftelser som fremgår av oversikt pr. 31.12.2012 (vedlegg 1), 
 slås sammen til 2 stiftelser: 
a. Ås kommunes stiftelse for utdanningsformål, 
tidligere M&H. Hoxmarks legat, Anders M. Brækkes legat, 
og Haakon & Marthe Smedbøhls legat. 
b. Ås kommunes stiftelse for helse- og omsorgsformål, 
tidligere Enkefru Karen Hoxmarks legat, Anton Nordbys legat, 
Hans Burums legat, Aslak Aschehougs legat, Grethe Økerns legat, 
og H&A. Gaavims legat. 
2. Vedtekter godkjennes jf. utkast til vedtekter for de 2 nye stiftelsene: 
a. Vedtekter for Ås kommunes stiftelse for utdanningsformål (vedlegg 2) 
b. Vedtekter for Ås kommunes stiftelse for helse- og omsorgsformål 
(vedlegg3) 
3. Saken om sammenslåing av de aktuelle legatene og stiftelsene legges ut på 
offentlig høring i lokalpressen og på kommunens nettside. 
Saken sendes samtidig på høring til styrer i eksisterende legater som 
sammenslåingen gjelder. Høringsfrist settes til 6 uker. 
4. Dersom det ikke kommer merknader til sammenslåingsforslag med 
vedtekter, oversendes saken til Lotteri- og stiftelsestilsynet for endelig 
godkjenning. 

 
Lotteri og stiftelsestilsynet har godkjent at Direktør Anders Brækkes legat, Marie og 
Hagbart Hoxmarks legat og Haakon & Marthe Smedbhøls legat slås sammen til én 
stiftelse jf. vedtak av Lotteri- og stiftelsestilsynet av 04.07.2014. Stiftelsens nye navn 
blir Ås kommunes stiftelse for utdanningsformål.   
Kommunestyret skal oppnevne styre- og varamedlemmer, jf. stiftelsens nye vedtekter 
§ 5.  
 
Vurdering: 
I forslaget til nye styremedlemmer er følgende vektlagt: Styremedlemmer velges 
fortrinnsvis fra de legatstyrene som berøres av sammenslåingen. Dessuten er 
kjønnsrepresentasjon ivaretatt.  
Følgende medlemmer har bakgrunn fra de legatene som slås sammen: 

M & H Hoxmark legat: Johan Alnes, Jon Aksel Næss 
Anders Brækkes legat: Wenche Bjørnstad (tidligere medlem) 
Haakon & Marthe Smebøhls legat: Marianne Røed, Jorunn Nakken 

Alle som er foreslått som medlemmer/varamedlemmer er forespurt og sagt seg 
villige. 
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Alternativer: 
Det er mulig å foreslå andre medlemmer/varamedlemmer. Rådmannen anbefaler 
likevel oppsatt liste, slik at så mange som mulig med bakgrunn fra de sammenslåtte 
legatene blir representert i det nye stiftelsesstyret.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannens forslag til medlemmer og varaer for nytt stiftelsesstyre anbefales 
vedtatt. I samråd med ordfører er alle forespurt og har sagt seg villige til å påta seg 
vervet. De fleste har hatt verv i legatene som slås sammen. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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F-53/14 
Ås kommunes stiftelse for helse- og omsorgsformål. Oppnevning 
av styre. 
 
Saksbehandler:  Jan Einbu Saksnr.:  14/02920-2 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

Formannskapet 53/14 27.08.2014 
Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Følgende personer oppnevnes til styre for Ås kommunes stiftelses for helse- og 

omsorgsformål, org.nr: 942 004 281: 
Medlem Vara 

1. Stein Ekhaugen (H) 
2. Else Jorunn Vestby (A) 
3. Hanne Wenche Hansen (leder av 

Nordby sanitetsforening) 

1. Ole Fredrik Nordby (H) 
2. Svein Eriksen (A) 
3. Anne Odenmarck (A) 

 
2. Som leder foreslås: ……………………………………. 
      Som nestleder foreslås: …………………………………….. 
 
3. Oppnevningen følger valgperioden for kommunestyrevalg og trer i kraft fra 

vedtaksdato. 
 
 
 
Ås, 07.08.2014 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: (nettbrett: Vedlegg til flere utvalg) 
Vedtak om registrering av sammenslåing av legater med helse- og omsorgsformål 
samt vedtekter. 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Kommunestyresak 20.11.2013, K-sak 72/13 Sammenslåing av legater og stiftelser i 
Ås kommune. 
 
  

http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-20-11-2013.125478.MD1I203209oe173.pts.html
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Vedtak i saken sendes til: 
Brønnøysundregisteret 
Lotteri- og stiftelsestilsynet 
Valgte personer, villighetserklæring for utfylling vedlegges 
 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag/fakta: 
Kommunestyret vedtok følgende i sak 72/13 av 20.11.2013: 

Under forutsetning av at det ikke mottas merknader, jf. pkt. 3, gir 
kommunestyret sin tilslutning til følgende: 

 
1. Legater og stiftelser som fremgår av oversikt pr. 31.12.2012 (vedlegg 1), 
slås sammen til 2 stiftelser: 
a. Ås kommunes stiftelse for utdanningsformål, 
tidligere M&H. Hoxmarks legat, Anders M. Brækkes legat, 
og Haakon & Marthe Smedbøhls legat. 
b. Ås kommunes stiftelse for helse- og omsorgsformål, 
tidligere Enkefru Karen Hoxmarks legat, Anton Nordbys legat, 
Hans Burums legat, Aslak Aschehougs legat, Grethe Økerns legat, 
og H&A. Gaavims legat. 
2. Vedtekter godkjennes jf. utkast til vedtekter for de 2 nye stiftelsene: 
a. Vedtekter for Ås kommunes stiftelse for utdanningsformål (vedlegg 2) 
b. Vedtekter for Ås kommunes stiftelse for helse- og omsorgsformål 
(vedlegg3) 
3. Saken om sammenslåing av de aktuelle legatene og stiftelsene legges ut på 
offentlig høring i lokalpressen og på kommunens nettside. 
Saken sendes samtidig på høring til styrer i eksisterende legater som 
sammenslåingen gjelder. Høringsfrist settes til 6 uker. 
4. Dersom det ikke kommer merknader til sammenslåingsforslag med 
vedtekter, oversendes saken til Lotteri- og stiftelsestilsynet for endelig 
godkjenning. 

 
Lotteri og stiftelsestilsynet har godkjent at Enkefru Karen Hoxmarks legat, Anton 
Nordbys legat, Hans Burums legat, Aslak Aschehougs legat, Grethe Økerns legat, 
og H&A. Gaavims legat slås sammen til én stiftelse, jf. vedtak av Lotteri- og 
stiftelsestilsynet av 04.07.2014. Stiftelsens nye navn blir Ås kommunes stiftelse for 
helse- og omsorgsformål.   
Kommunestyret skal oppnevne styre- og varamedlemmer, jf. stiftelsens nye vedtekter 
§ 5.  
 
Vurdering: 
I forslaget til nye styremedlemmer er følgende vektlagt: Styremedlemmer velges 
fortrinnsvis fra de legatstyrene som berøres av sammenslåingen. Dessuten er 
kjønnsrepresentasjon ivaretatt.  
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Følgende medlemmer har bakgrunn fra de legatene som slås sammen: 
Anton Nordbys legat: Ole Fredrik Nordby, Else Jorunn Vestby 
Hans Burums legat: Svein Eriksen, Stein Ekhaugen 
Enkefru Karen Hoxmarks legat: Hanne Wenche Hansen 
Grethe Økerns legat: Anne Odenmarck 

Alle som er foreslått som medlemmer/varamedlemmer er forespurt og sagt seg 
villige. 
 
 
Alternativer: 
Det er mulig å foreslå andre medlemmer/varamedlemmer. Rådmannen anbefaler 
likevel oppsatt liste, slik at så mange som mulig med bakgrunn fra de sammenslåtte 
legatene blir representert i det nye stiftelsesstyret.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannens forslag til medlemmer og varaer for nytt stiftelsesstyre anbefales 
vedtatt. I samråd med ordfører er alle forespurt og har sagt seg villige til å påta seg 
vervet. De som foreslås har hatt verv i legatene som slås sammen. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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F-54/14 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Informasjonssikkerhet og IT-drift - 
Oppfølging av K-sak 17/14  
 
Saksbehandler:  Andreas Brodahl Saksnr.:  14/00245-12 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

Formannskapet 54/14 27.08.2014 
Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
Rådmannen fullfører oppfølgingen av anbefalingene i rapporten om 
informasjonssikkerhet og IT-drift.  
 
Ås, 08.08.2014 
 
Trine Christensen Andreas Brodahl 
Rådmann Service- og kommunikasjonssjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: (se trykt versjon og lesebrett kommunestyret 19.03.2014) 

 K-sak 17/14, kommunestyret 19.03.2014:  
Forvaltningsrevisjonsrapport om informasjonssikkerhet og IT-drift - Rådmannens 
oppfølging 

med vedlagt  

 KU-sak 4/14, kontrollutvalget 04.02.2014, særutskrift og saksutredning:  
Rådmannens oppfølging av rapport om informasjonssikkerhet og IT-drift  

         
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 

Forvaltningsrevisjonsrapport – Informasjonssikkerhet og IT-drift, datert 30.11.2012 

Kommunestyrets behandling og vedtak 30.01.2013, K-sak 6/13 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Kontrollutvalget i Ås v/Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
Rådmannen 
 

http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-19-03-2014.125478.MD1I209273o2cf5.pts.html
http://www.as.kommune.no/saksdokumenter-1-halvaar-2013.5080809-99329.html#p9
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen redegjør for de gjenstående punktene etter forvaltningsrevisjonen av 
informasjonssikkerhet og IT-drift. Etter K-sak 17/14 var det  tre gjenstående punkter, 
nødstrøm, vaktordning og loggføring av oppetid på servere. Arbeide med 
nødstrømsaggregat vil sluttføres høsten 2014, mens vaktordning vil bli lagt inn som 
nytt tiltak i forbindelse med handlingsprogram og budsjett 2015.  Kostnadene knyttet 
til en vaktordning vil være ca. 700.000,- basert på tilsvarende vaktordninger for andre 
avdelinger i Ås kommune.  Rådmannen vurderer  å bare måle oppetid på servere 
ikke sier så mye om den totale tilgjengelighet for brukere av IT-systemene. En vil i 
handlingsprogrammet vurdere andre løsninger for å kunne måle den tilgjengeligheten 
for brukere av IT-systemene.  
 
Fakta i saken: 
I kommunestyresak 17/14 la kontrollutvalget frem sak om rådmannens oppfølging av 
rapport om informasjonssikkerhet og IT-drift. Det var da ytterligere tre punkter som 
sto igjen til oppfølging. Kommunestyret ønsket en oppfølgingssak på de gjenstående 
punktene.   
 
Følgende punkter gjenstår til oppfølging etter K-sak 17/14: 
 

 Beredskapsplan for IT-avdelingen bør utarbeides. 
Gjenstående arbeid er å etablere nødstrømsaggregat. Arbeidet har vært forsinket i 
påvente av hva som skal gjøres med Borggården. Det hadde vært en fordel å 
benytte infrastrukturen som skulle legges i bakken i forbindelse med det arbeidet. 
Meningen var å plassere nødstrømsaggregat i det gamle fyrrommet på kulturhuset. 
Dette blir det ikke noe av, slik at en i vår har utredet annen plassering av aggregat. 
 
Konteiner med aggregat vil bli plassert utenfor rådhuset i tilknytning til 
kjølemaskinene for serverrommet. Aggregatets kapasitet vil kunne dekke 
strømbehovet for alle kommunens servere, kjølemaskiner og annen teknisk 
infrastruktur på serverrommet. 
Totale kostander er beregnet til ca. kr 300.000,-   
Arbeidet vil være gjennomført i utgangen av oktober. 
 

 Vaktordning utenom ordinær arbeidstid for IT-avdelingen bør vurderes.  
Rådmannen vil legge inn dette som et nytt tiltak i forbindelse med budsjett for 2015.  
Oppstart vil kunne skje i januar 2015.  
 

 Loggføring av oppe-/nedetid på kommunens servere for å måle om man når 
kravene satt i strategiplanen. 

Det vil ikke bli igangsatt måling av oppetid på servere i Ås kommune.  

 
Hva er oppetid? 
Oppetid er et begrep som benyttes i mange ulike sammenhenger, og som svært ofte 
benyttes på feil måte, eller på gale premisser. En definisjon av begrepet kan være 
følgende: 
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Oppetid er det tidsrommet hele IT-systemet er tilgjengelig. Med hele IT-systemet 
mener vi at en hel transaksjon kan kompletteres. Det er ikke nok at eksempelvis -
serveren er oppe om den nødvendige infrastruktur er nede.  
Derfor vil ikke en oppetid på servere alene si så mye om brukernes tilgjengelighet på 
IT-systemene i Ås kommune. Rådmannen vil derfor i videre arbeid med IT-drift se på 
hvilke mål og hvordan en skal måle tilgjengeligheten på kommunens IT-systemer.   
 
Vurdering: 
Det er viktig å få etablert nødstrømsaggregat for å dekke opp eventuelle lengre 
strømstans i serverrommet. Dette vil være med på å redusere sårbarheten i forhold til 
å få stans i IT-driften. En vaktordning vil bidra til å gi brukerne av tjenesten en 
trygghet for at feilsøking og retting kan skje raskere. Dette har vært etterspurt av 
enheter innenfor helse og sosial.  
En vaktordning vil likevel ikke alltid redusere nedetiden. Kommunen er ofte avhengig 
av leverandører av utstyr og infrastruktur ved enkelte typer driftsstans.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Totale kostander knyttet til nødstrøm, vaktordning og logging av servere er ca. 1.mill.  
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F-55/14 
Søknad om fritak fra kommunale verv - Kjell Westengen (Ap) - 
Nyvalg 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  14/02913-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

Formannskapet 55/14 27.08.2014 
Kommunestyret   
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Kjell Westengen (Ap) fritas fra sitt verv som leder og medlem av kommunalt råd 

for funksjonshemmede. 
2. Som nytt medlem av kommunalt råd for funksjonshemmede velges:  

……………….. 
3. Som leder av kommunalt råd for funksjonshemmede velges:  

……………….. 
 
Ås, 06.08.2014 
 
Johan Alnes 
Ordfører  
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg: Ingen 
         
Øvrige dokumenter som ligger i saken:  
Søknad om fritak 04.08.2014 – unntatt offentlighet, jf. Fvl § 13/Offl § 13, 14/02913-2. 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Kjell Westengen 
Valgte representanter 
Referatsak i kommunalt råd for funksjonshemmede 
Politisk sekretariat 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Kjell Westengen (Ap) søker fritak fra sitt verv som leder og medlem av kommunalt 
råd for funksjonshemmede av helsemessige årsaker. 
 
Han søker ikke fritak fra sine øvrige verv som er vara til kommunestyre og 
hovedutvalg for helse og sosial, og medlem av styret i Søndre Follo Renseanlegg. 
 
Fakta i saken: 
 

Kommunalt råd for funksjonshemmede har per 06.08.2014 følgende sammensetning: 
Medlemmer Personlig varamedlemmer 

Siri Kjær Frittstående Bente Sneis Follo MS-forening 

Kjell Westengen, leder A Tommy Skar A 

Marianne Semner, nestleder H Ulf Oppegård H 

Anne Marit Kleven Blindeforbund Jakob Apeland HLF Ytre Follo 

Adriana Schmidt HLF Ytre Follo Jakob Apeland (F-sak 6/14) HLF Ytre Follo 

 Adm. Jens Hansen Adm. 

Eva Merete Lunde Adm. Bertha Solheim Hansen Adm. 

 
Fritaksregler; jf. kommuneloven § 15: 
2. Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 

valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning 
kan skjøtte sine plikter i vervet. 
 

I lovkommentarene står det bl.a. 
 Fritaksgrunn vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, dårlig helse 
eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet 
medfører. 
 Finner kommunestyret at lovlig fritaksgrunn er til stede, må det deretter 
vurdere om det er rimelig å innvilge søknaden. Her må det tas hensyn både til 
søkerens og kommunens situasjon. Blant annet må en ha det for øye at en ikke fritar 
så mange personer at det blir for få igjen å velge imellom, f.eks. til ordførervervet. 
Kommunestyret bør være varsomme med å innvilge søknader om fritakelse. 
 
Nyvalg, jf. kommuneloven § 16 (utdrag): 

3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre trer endelig 
ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres 
fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne 
fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 
prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt 
medlem fra det underrepresenterte kjønn. 
 

4. Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder. 
 

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

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2


Formannskapet 27.08.2014  Side 45 av 45 

 

Ås kommunes reglementer 10.2.1.9 Kommunalt råd for funksjonshemmede 
Kommunalt råd for funksjonshemmede skal ha 7 medlemmer med personlige 
varamedlemmer. Medlemmene velges av kommunestyret slik: 
3 folkevalgte, fortrinnsvis en fra formannskapet og to fra forskjellige hovedutvalg. 
2 representanter for foreningene - fortrinnsvis forskjellige foreninger.   
2 representanter fra administrasjonen - forskjellige etater/deler. 
 

Varamedlemmene velges blant medlemmer eller varamedlemmer i nevnte utvalg. 
Varamedlemmene for representantene for foreningene og administrasjonen velges 
fortrinnsvis fra andre foreninger og etater/deler av administrasjonen.  
 

Kommunestyret velger leder og nestleder.  
Alle medlemmer og innkalte varamedlemmer har samme rettigheter og plikter. 
Varamedlemmene fra foreningene har ellers møte- og talerett. 
Fritidsleder for funksjonshemmede har møterett og talerett. 

 
Rådets oppgaver og ansvar står i reglementets pkt. 7.10. 
 
Vurdering og konklusjon: 
Ordfører anbefaler at søknaden imøtekommes.  
Dersom et varamedlem velges som medlem, må det også velges nytt varamedlem. 
Tilsvarende gjelder ledervervet. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Vedtaksdato 
 
 
 
 
 

http://www.as.kommune.no/aas-kommunes-reglementer.4763369-125480.html
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