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Ås, 14.08.2019 

 
 

Ola Nordal 
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. 

 
 

_____ 
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Saker til behandling  

F-40/19 
Midtgard. Riving eller bevaring 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  16/00157-35 
Saksgang  Møtedato 
1 Plan- og byggekomiteen 5/19 21.08.2019 
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 19/19 21.08.2019 
3 Hovedutvalg for teknikk og miljø 48/19 22.08.2019 
4 Formannskapet 40/19 28.08.2019 
5 Kommunestyret   
 
 
 
Innstillinger fra øvrige utvalg publiseres på nettbrett og på Ås kommunes 
hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Den nyeste delen av Midtgard rives og at den eldste delen istandsettes til 

opprinnelig stand. 
2. I den videre planleggingen av det nye skolebygget, forutsettes det at bygget 

innarbeides som en del av undervisningsarealet, og at det arealene skal kunne 
benyttes utenom skoletid av Kulturskolen og andre kulturaktiviteter. 

3. Tiltaket søkes gjennomført innenfor vedtatt kostnadsramme for Åsgård skole. 
4. Framtidig lokalisering av Ungdomsklubben framlegges i egen sak. 
 
Ås, 09.08.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Plan- og byggekomitéen 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Tidligere politisk behandling: 
HTM-Sak 14/18 Reguleringsplan, 1. gangs behandling 
K-Sak 43/18 Konsept 
K-Sak 83/18 Konsept. Eventuelle konsekvenser av innsigelser til reguleringsplanen 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 

https://www.as.kommune.no/moeter-og-saksdokumenter.350480.no.html
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen har utredet ulike alternativer for selve bygget Midtgard basert på vedtak 
i Kommunestyret den 20.06.2018 (K-Sak 43/18) og 21.11.2018 (K-Sak 83/18): 
…… 
«Kommunestyret ber rådmannen utrede alternativ lokalisering av Midtgard som 
ivaretar ungdommens behov.» 
 
Midlertidig og framtidig lokalisering av Ungdomsklubben utredes og framlegges som 
egen sak. Ungdomsklubben kan bli værende i Midtgard fram til årsskiftet 2020/21. 
 
Fakta i saken: 
Reguleringsplanen for Åsgård skole ble 1. gangs behandlet i HTM (HTM-Sak 14/18) 
den 01.03.2018. Konseptet for Åsgård skole ble behandlet i kommunestyret den 
20.06.2018 (K-Sak 43/18). Her ble det vedtatt at Midtgard rives. 
 
I høringsrunden ble det mottatt innsigelser fra Akershus fylkeskommune angående 
riving av Midtgard. Kommunestyret fastholdt sitt vedtak av 20.06.2018 i sin 
behandling av saken «Åsgård skole. Konsept. Eventuelle konsekvenser av 
innsigelser til reguleringsplanen» (K-Sak 83/18). 
 
Fylkesutvalget behandlet ovennevnte sak i møte 04.02.2019 (FU-sak 6/19), og 
gjorde følgende vedtak: 
«Fylkesutvalget fraråder at man tillater riving av begge etterkrigsbygningene på 
Åsgård skole og anbefaler kommunen å se på mulige løsninger hvor 
bevaringshensynet blir ivaretatt.»  
 
Rådmannen har utredet mulige løsninger som ivaretar Fylkesutvalgets vedtak. 
 
Midtgard sin historie og kulturhistoriske betydning er beskrevet i tidligere 
saksutredninger og forutsettes kjent. Det henvises bl.a. til saksdokumentene ved 
behandling i fylkesutvalget. 
 
Vurdering: 
Rådmannen har utredet følgende alternativer: 

 Alternativ 1 – Rive Midtgard (iht. tidligere vedtak i kommunestyret) 
 Alternativ 2 – Rive den nyeste delen av Midtgard og istandsette den eldste 

delen til opprinnelig stand 
 Alternativ 3 – Bevare Midtgard slik den er i dag 

 
Alternativ 1 – Rive Midtgard 
Ved å rive hele Midtgard frigir man areal som kan benyttes om uteareal til Åsgård 
skole. Kommunestyret vedtok den 21.11.2018 (K-Sak 43/18) å igangsette regulering 
til uteområde for skolen på areal avsatt til offentlig formål ute på Søråsjordet 
(avgrenset av forlengelsen av Skogveien). Hvis skoleområdet kan utvides vestover 
slik det er foreslått, vil ikke behovet for uteareal i området ved Midtgard være like 
stort. Riving av hele Midtgard ivaretar ikke Fylkesutvalgets råd. 
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Alternativ 2 – Rive den nyeste delen av Midtgard og istandsette den eldste delen til 
opprinnelig stand 
Alternativet går ut på rive den nyeste delen av Midgard (fra 1953), med unntak av 
toalettene, og istandsette den eldste delen (fra 1917) til opprinnelig stand. Den eldste 
delen utgjør ca. 200 m² og består av ett åpent rom med scene. Bygget kan settes i 
stand eksteriørmessig til opprinnelig stand og gjøre nødvendige ombygginger 
innvending for at arealene kan benyttes til undervisning på dagtid og av Kulturskolen 
på ettermiddag/kveldstid. Ved å løse deler av skolens behov i Midtgard vil man 
kunne bygge færre nye kvadratmeter. I forhold til utearealene vil en riving av den 
nyeste delen av Midtgard åpne opp skolegården på østsiden av det nye skolebygget 
og gi bedre oversikt inn mot plassen mellom de eksisterende byggene. 
 
Alternativ 3 – Bevare Midtgard som i dag 
Dersom Midtgard bevares må det gjennomføres betydelig innvendig renovering. Det 
som er foreslått med den eldste delen i alternativ 2, kan også gjøres i alternativ 3. I 
tillegg må man sette i stand arealene i den nyeste delen av Midtgard. Arealene er på 
ca. 100 m² og består i dag av to aktivitetsrom, kjøkken og et kontor. Disse arealene 
vurderes som mindre brukbare til undervisningsarealer uten full ombygging. Ved en 
bevaring kan det vurderes om ungdomsklubben skal fortsette sin virksomhet i bygget 
selv om det da blir en blanding av ulike aktiviteter og aldersgrupper inne på 
skoleområdet i skole-/SFO tiden.  
 
En ulempe med å la hele Midtgard stå som i dag, utover redusert uteareal, er at 
uteområdene på østsiden av Midtgard blir lite tilgjengelige og vil oppleves som 
uoversiktlige fra skolens side. 
 
Ungdomsklubben 
Det pågår en utredning av mulige nye lokaler for ungdomsklubben. Flere alternativer 
har vært oppe til vurdering. Pr. nå anses den gamle tannklinikken i Langbakken 37 
som mest aktuell. Dette er i rimelig nærhet til sentrum og nært på ungdomsskolen, Ås 
stadion og Ås videregående skole. Denne saken bør imidlertid behandles i bl.a. 
elevrådet og ungdomsrådet før den legges frem for endelig beslutning for å sikre en 
god medvirkning og forankring. Elevrådet på ungdomsskolen velges først i 
september.  
 
Av hensyn til fremdriften for nye Åsgård skole, regulering av Åsgård og behandling 
av D6 og Skoleveien 2 (Gule huset) velger rådmannen å fremme saken om Midtgard 
nå og komme tilbake til endelig lokalisering av ungdomsklubben på et senere 
tidspunkt. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det er ikke foretatt en kostnadsberegning av alternativ 2 og 3. Det antas at 
kostnadene ved å sette i stand den eldste delen av Midtgard (alternativ 2) til 
undervisningsareal ligger på samme nivå som det man sparer ved å bygge færre 
kvadratmeter nybygg. Dette forutsetter at arealene kan utnyttes i et «en til en 
forhold» og må kartlegges nærmere i forprosjektet. Ved å beholde hele Midtgard 
antas det at man får et større totalt areal (nybygg + hele Midtgard) enn for alternativ 2 
og derfor en mindre merkostnad for prosjektet. 
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Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at den nyeste delen av Midtgard rives og at den eldste delen 
istandsettes til opprinnelig stand. Bygget kan benyttes til undervisning på dagtid og 
av Kulturskolen på ettermiddag/kveldstid. 
Riving av den nyeste delen av Midtgard åpner opp skolegården på østsiden av det 
nye skolebygget og vil gi bedre oversikt inn mot plassen mellom de eksisterende 
byggene. Alternativet ivaretar Fylkesutvalgets råd. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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F-41/19 
Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  16/00157-36 
Saksgang  Møtedato 
1 Plan- og byggekomiteen 6/19 21.08.2019 
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 20/19 21.08.2019 
3 Hovedutvalg for teknikk og miljø 49/19 22.08.2019 
4 Formannskapet 41/19 28.08.2019 
5 Kommunestyret   
 
 
 
Innstillinger fra øvrige utvalg publiseres på nettbrett og på Ås kommunes 
hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. D6 rives og arealet benyttes til uteareal for Åsgård skole. 
2. Kostnadene dekkes innenfor bevilget ramme for Åsgård skole. 
 
Ås, 09.08.2019 
 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Plan- og byggekomitéen 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Uttalelse fra Ås kunstforening 
2. Uttalelse fra Andelslaget D6 
 
Tidligere politisk behandling: 
HTM-Sak 14/18 Reguleringsplan, 1. gangs behandling 
K-Sak 43/18 Konsept 
K-Sak 83/18 Konsept. Eventuelle konsekvenser av innsigelser til reguleringsplanen 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 
 
 

https://www.as.kommune.no/moeter-og-saksdokumenter.350480.no.html
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen har utredet videre bruk av D6, ev. flytting eller riving, basert på vedtak i 
Kommunestyret den 20.06.2018 (K-Sak 43/18) og 21.11.2018 (K-Sak 83/18): 
…… 
«Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving, utredes samtidig som en egen sak.» 
 
Fakta i saken: 
Reguleringsplanen for Åsgård skole ble 1. gangs behandlet i HTM (HTM-Sak 14/18) 
den 01.03.2018. I forslag til reguleringsplan er D6 bevart med dagens plassering. 
 
Konseptet for Åsgård skole ble behandlet i kommunestyret den 20.06.2018 (K-Sak 
43/18). Det ble her vedtatt at videre bruk av D6, ev. flytting eller riving, utredes 
samtidig som en egen sak. 
 
I bygningskonseptet for Åsgård skole, som ble presentert for formannskapet i møte 
den 24.04 2019 og som det planlegges videre med utgangspunkt i, blir D6 liggende 
midt i skolegården og ganske nær det nye skolebygget. 
 
D6 ligger på område som i reguleringsplanen er regulert til offentlig eller privat 
tjenesteyting. Bygget er en gammel lærerbolig oppført i 1913 og som i dag leies av 
Ås kunstforening. 
 
Vurdering: 
Rådmannen har utredet følgende alternativer iht. oppdraget: 

 Alternativ 1 – Videre bruk av D6 på dagens tomt 
 Alternativ 2 – Flytte D6 til en annen tomt 
 Alternativ 3 – Riving av D6 

 
Alternativ 1 – Videre bruk av D6 på dagens tomt 
D6 leies i dag av Ås kunstforening som benytter bygget til sammenkomster og 
utstillinger. Bygget er en gammel lærerbolig oppført i 1913 som er oppført i SEFRAK-
registeret. Bygget har en grunnflate på ca. 190 m² BTA. 
 
I konseptet for nye Åsgård skole blir D6 liggende svært nærme det nye skolebygget, 
se skisse under. Dagens plassering vil medføre at uteområdene blir vanskeligere å 
utnytte og mer uoversiktlige.  
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Hvis det besluttes at D6 blir stående bør det vurderes om første etasje kan benyttes 
til undervisningsarealer for skolen i skoletiden, og ev. benyttes til andre formål på 
ettermiddag og kveld. Andre etasje vurderes som uegnet til undervisningsbruk pga. 
forholdet til brann og rømning.  
 
Alternativt kan virksomheten i D6 endres, slik at bygget kun benyttes utenom 
skoletiden. Transport til og fra bygget må kun foregå utenom skoletiden, og parkering 
foran D6 bør ikke være tillatt. 
 
D6 har kulturhistorisk verdi. Det vises i denne sammenheng til vedlagte uttalelse fra 
Ås kunstforening og andelslaget D6. 
 
 
Alternativ 2 – Flytte D6 til en annen tomt 
Det vurderes som mulig å flytte D6 til en annen tomt. Det er da forutsatt å flytte 
bygget helt. Før bygget kan flyttes må blant annet følgende tiltak gjennomføres: 

 Frakopling av VA og strøm 
 Demontering av takstein 
 Demontering av skorstein og brannmurer 
 Fjerning av vegetasjon og infrastruktur rundt bygget og langs transportruten 
 Etablering av nødvendig transportvei 
 Etablering av ny grunnmur 
 Framføring av VA og strøm til ny plassering 

 
Etter at bygget er flyttet må blant annet følgende tiltak gjennomføres: 

 Tilkobling til VA og strøm 
 Ny skorstein og brannmurer 
 Legging av takstein 
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 Reetablering av vegetasjon og infrastruktur rundt bygget og langs 
transportruten 

 Diverse istandsetting av bygget, utbedring av skader påført under flyttingen 
 
Hvis D6 skal flyttes, anbefaler rådmannen at bygget flyttes ut av området som er 
regulert til skoleformål. Den beste lokaliseringen vurderes å være i området vest for 
paviljongen, se kart under. Dette er tomten som er lettest tilgjengelig ift. en flytting. 
Det ligger ikke kabler og rør i bakken av betydning på det aktuelle stedet. 
Det er også vurdert å flytte D6 inne på selve skoletomten, f. eks. bort til der «det gule 
huset» står i dag. Man oppnår imidlertid ikke mer uteareal ved en slik plassering. I 
tillegg vil ikke en slik flytting kunne skje før erstatningslokaler for «det gule huset» er 
ferdigstilt. Selve flyttingen blir også vesentlig vanskeligere etter at det nye 
skolebygget er ferdigstilt. 
 
Ved en flytting av D6 kan det komme innsigelser til reguleringsplanen fra Akershus 
fylkeskommune som ev. må påklages til Fylkesutvalget. Dette vil forsinke endelige 
vedtatt reguleringsplan, men vurderes pr. nå ikke å ha påvirkning på framdriften i 
byggeprosjektet.  
 

  
 
Alternativ 3 – Riving av D6 
Ved en ev. riving av D6 kan det komme innsigelser til reguleringsplanen fra Akershus 
fylkeskommune som ev. må påklages til Fylkesutvalget. Dette vil forsinke endelige 
vedtatt reguleringsplan, men vurderes pr. nå ikke å ha påvirkning på framdriften i 
byggeprosjektet. 
 
Uttalelse fra Åsgård skole 
«På en skole er det viktig med et godt, sikkert og tilstrekkelig areal.  D6 opptar i dag 
uteareal for elevene.  Erfaringer ved dagens bruk er at det periodevis er kjøring til og 
fra D6 og at det til tider oppholder seg fremmede personer i skolegården.  
 
D6 tilfredsstiller ikke dagens krav til undervisningsrom. For at bygget skal kunne 
brukes til undervisning og evt sambruk med Kulturskolen må bygget oppgraderes og 
bygges om.» 
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Dagens bruk av D6 
Ås kommune har en leieavtale med Ås kunstforening. Avtalen utløper uten 
oppsigelse 31.12.2019. Leietager er informert om at ytterligere forlengelse ikke kan 
påregnes.  
 
Dagens aktivitet i bygget er positiv for Ås kommune og Ås sentrum og rådmannen er 
innstilt på å gå i dialog med Ås kunstforening for å se etter mulige erstatningsarealer 
dersom bygget rives.  
 
Ås kommune har et betydelig lovfestet ansvar for eide bygg, uavhengig av 
kontraktsform. Leieavtaler hvor leietaker påtar seg betydelige drifts- og 
vedlikeholdsforpliktelser er utfordrende. Det er i tillegg en rekke frivillige lag og 
foreninger som har samfunnsnyttige aktiviteter og avtaler som denne utfordrer 
kommunens likebehandlingsprinsipp. 
 
Ved en eventuell flytting av D6 bør bruk, leie, vedlikeholdsansvar m.m. vurderes på 
nytt for bygget. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
En flytting av D6 til tomten som vist på kart ovenfor, er anslått til å koste i 
størrelsesorden 5-6 mill. kroner (ekskl. mva). Det er ikke foretatt en detaljert 
gjennomgang av bygget for å se på konkrete løsninger. Dette kan først gjøres når 
man ev. engasjerer et firma som har spesialisert seg på flytting av hele bygg. 
 
Riving av D6 er vurdert til å koste ca. 400 000 kroner (ekskl. mva). 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at D6 rives og at arealet benyttes til uteareal for Åsgård skole. 
 
Alternativ innstilling: 

1. Med bakgrunn i D6 sin kulturhistoriske verdi skal bygget bevares slik det står 
på tomten i dag. 

2. Det vurderes om første etasje kan benyttes til undervisningsarealer for skolen i 
skoletiden, og ev. benyttes til andre formål på ettermiddag og kveld. 

3. Nåværende leieavtale med Ås kunstforening forlenges ikke. 
4. Samlet bruk av D6 med tilhørende vilkår for drift og vedlikehold utredes og 

legges frem for politisk behandling. 
 

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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F-42/19 
Relokalisering av kommunale enheter 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  19/01321-5 
Saksgang  Møtedato 
1 Arbeidsmiljøutvalget 2019   
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 51/19 22.08.2019 
3 Administrasjonsutvalget 7/19 28.08.2019 
4 Formannskapet 42/19 28.08.2019 
5 Kommunestyret   
 
 
Innstillinger fra øvrige utvalg publiseres på nettbrett og på Ås kommunes 
hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Enhetene som i dag er lokalisert i Myrveien 16 (Kommunalteknikk) og 
Skoleveien 3 (Eiendom), samt Prosjekt - samlokaliseres på Bjørnebekk iht. 
alternativ 1. 

2. Endelig lokalisering av øvrige tjenester/firma, som i dag er lokalisert i 
Skoleveien 3, 1. etasje, vurderes nærmere når planleggingen har kommet 
lengre og ses i sammenheng med nye kommunale lokaler i Ås sentrum. 

3. Prosjektet innarbeides i Handlingsprogram 2020-23 med en kostnadsramme 
på 125 mill. kroner. 

4. Eiendommen i Myrveien 16, samt Brekkeveien 10 (Hangartomta), forberedes 
for salg før prosjektet igangsettes. Eventuelt salg vurderes når antatt 
markedsverdi er kjent.  

5. Skoleveien 3 («det gule huset») rives når prosjektet er ferdigstilt. 
 
Ås, 09.08.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Arbeidsmiljøutvalget 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Tidligere politisk behandling: 
HTM-Sak 82/18 Lokalisering av lagerbygg for teknisk etat 
F-Sak 87/18 Lokalisering av lagerbygg for teknisk etat 
K-Sak 43/18 Åsgård skole. Konsept 
K-Sak 83/18 Åsgård skole. Konsept. Eventuelle konsekvenser av innsigelser til 
reguleringsplanen 

https://www.as.kommune.no/moeter-og-saksdokumenter.350480.no.html
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Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen har utredet ulike lokaliseringsalternativer for kommunale enheter som 
blir berørt av andre politiske vedtak og tidligere utredninger. Dette gjelder følgende 
saker: 
 
Lokalisering av lagerbygg for teknisk etat 
Det er tidligere utredet en relokalisering av lagerbygget som i dag ligger i 
Brekkeveien 10 (Hangarbygget).   
 
Formannskapets utsettelsesvedtak 07.11.2018 (F-Sak 87/18):  
 
«Saken utsettes og det bes om en sak der også andre lokaliseringer av virksomhet 
og lagerbygg vurderes. Ny sak legges frem for HTM innen 1.5.2019 og deretter 
formannskapet.» 
 
Skoleveien 3 - «det gule huset»  
I forbindelse med behandlingen av reguleringsplanen for Åsgård skole er «det gule 
huset», Skoleveien 3, vedtatt revet.  
 
Kommunestyrets vedtak med presisering 21.11.2018 (K-43/18): 
………….. 
«c. Det gule huset (Stallen) rives.» 
………….. 
 
Myrveien 16 
I behandlingen av Sentrumsplanen er området i Langbakken foreslått regulert til 
boligformål. Dette betyr at kommunens lokaler i Myrveien 16 bør relokaliseres. 
 
Rådmannen har derfor utredet en samlet lokalisering av enhetene Kommunalteknikk 
og Eiendom. I tillegg er det samtidig sett på å samlokalisere Prosjekt som i dag er i 
Moerveien 10, og som må flytte ut når leieavtalen utløper (31.12.2022). 
 
Fakta i saken: 
Dagens lokaler 
Kommunalteknikk er i dag lokalisert i Myrveien 16 og i Brekkeveien 10 
(Hangartomta). Bygningsmassen i Myrveien 16 består av ett kombinasjonsbygg som 
har en administrasjonsdel og en lager-/garasjedel. Bygget har en grunnflate på ca. 1 
665 m² BTA og en andre etasje (på hver side) på til sammen ca. 600 m² - dvs. samlet 
ca. 2 265 m² BTA. I tillegg er det en mindre plasthall satt opp på tomten. 
 
Eksisterende hangarbygg i Brekkeveien 10 har et areal på 1 182 m². Det vurderes at 
ved etablering av et nytt, effektivt, lager, kan arealet reduseres til ca. 800 m² BTA. 
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Eiendom er i dag lokalisert i Skoleveien 3 («det gule huset») og på Bjørnebekk.
Skoleveien 3 har et areal på ca. 633 m² BTA. Avdelingene «Drift» og «Vedlikehold»
disponerer følgende bygg på Bjørnebekk pr i dag (ca. 835 m² BTA):

Bygningene inneholder verksted, lager, driftskontor og spise-/møterom.

I tillegg til Eiendom, er følgende enheter lokalisert i Skoleveien 3:
Landbrukskontoret
Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat(FIKS)
Visit Follo
PURA

Det er i denne utredningen forutsatt at disse enhetene relokaliseres sammen med
Eiendom. Etter som det er snakk om begrenset arealbehov, anbefales det at endelig
lokalisering vurderes på nytt når planleggingen har kommet lengre og at dette også
ses i sammenheng med nye kommunale lokaler i Ås sentrum (eid eller leid).

Prosjekt er i dag lokalisert i leide lokaler i Moerveien 10 og disponerer ca. 240 m²
BTA i 3. etasje.
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Virksomheten 
Kommunalteknikk består av en administrativ del som i stor grad er rettet mot 
innbyggerne i Ås kommune. I tillegg består virksomheten av operativ virksomhet på 
kommunens veier, utearealer og VA-nett, slik som snøbrøyting, plenklipping og 
daglig vedlikehold på kommunens vei- og ledningsnett. Oppgavene utføres av 
kommunens egne ansatte i kombinasjon av innleid personell, spesielt knyttet til 
snørydding. Snøryddingen er i dag organisert slik at denne utføres av egne ansatte i 
Ås sentrum og omliggende områder, mens den utføres av eksterne i områdene nord i 
kommunen. 
 
Eiendom utfører drift og vedlikehold på kommunens bygg, mens Prosjekt 
gjennomfører kommunens byggeprosjekter. 
 
Samlet behov 
Rådmannen har i denne utredningen tatt utgangspunkt i de arealene som er i dag. 
Det er ikke foretatt noen endelig vurdering av hvor mye areal man trenger ved en 
samlokalisering av de tre enhetene. Basert på dagens arealer vil man trenge ca. 1 
500 m² BTA med kontorlokaler og ca. 2 500 m² BTA med garasje/lager (i tillegg til 
dagens lokaler på Bjørnebekk). Det forutsettes at plasthallen i Myrveien 16 kan 
flyttes til ny lokasjon. 
 
Mulig framtidig lokalisering 
Rådmannen har vurdert følgende mulige lokaliseringer: 

 Alternativ 1 – Bjørnebekk 
 Alternativ 2 – Skuterudsletta 
 Alternativ 3 – Holstad 
 Alternativ 4 – Bølstadområdet 
 Alternativ 5 – Nygårdskrysset  
 Alternativ 6 – Korsegården 

 
Hvert alternativ er vurdert ut fra følgende kriterier: 

 Tomteforhold 
 Tilgjengelighet 

o For ansatte 
o For publikum 
o Kollektivtilbud 
o Veiforhold 

 Økonomi 
 
 
Vurdering: 
 
Alternativ 1 – Bjørnebekk 
Tomteforhold 
Ås kommune eier ca. 60 dekar på Bjørnebekk. Tomten er regulert til «Offentlig eller 
privat tjenesteyting». Den er god plass for å etablere den bygningsmassen det er 
behov for på Bjørnebekk og tomten er godt egnet til formålet.  
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Tilgjengelighet 
Tomten på Bjørnebekk ligger ca. 4,2 km unna Ås sentrum. Det går én buss i timen 
fra Ås stasjon til Bjørnebekk. Det er mulig å gå eller sykle fra Ås sentrum til 
Bjørnebekk via mindre veier i boligområder og langs gang- og sykkelsti. Avstanden 
fra Ås sentrum og dårlig kollektivdekning vil innebære at transport til og fra jobb, 
møter og besøk fra publikum stort sett vil foregå med bil. 
 
Økonomi 
Basert på erfaringspriser for bygg er investeringsbehovet grov anslått til 115 mill. 
kroner. Dette inkluderer riving av Skoleveien 3 («det gule huset»). Det er investert en 
del i ny infrastruktur i området de senere årene og området er relativt godt utbygd, 
men det må påregnes kostnader til ny infrastruktur. Infrastrukturkostnader er grovt 
estimert til ca. 10 mill. kroner. Totalt investeringsbehov er anslått til ca. 125 mill. 
kroner. Summen vil muligens kunne reduseres dersom noe mer av eksisterende 
bygningsmasse på Bjørnebekk kan benyttes/omdisponeres. 
 
 
Alternativ 2 – Skuterudsletta 
Tomteforhold 
Den tidligere grusbanen på Skuterudsletta er vurdert som et mulig alternativ. Tomten 
må ev. erverves. Tomten er regulert til «Friluftsområde» og må ev. omreguleres. Det 
er vurdert at tomten har plass nok for å etablere den bygningsmassen det er behov 
for.  
 
Tilgjengelighet 
Skuterudsletta er vurdert som et alternativ til Bjørnebekk øst for Ås sentrum. Tomten 
ligger noe nærmere Ås sentrum (ca. 3,7 km) og har betydelig bedre kollektivdekning 
pga. 10 min intervall på bussen mellom Drøbak og Ski. Det er fortau og 
gang/sykkelsti fra Ås sentrum og nesten fram til tomten. Det må etableres en 
forbindelse fra lysløypa/sykkelstien og Fylkesveien. Avstanden fra Ås sentrum vil 
innebære at en god del transport til og fra jobb, møter og besøk fra publikum vil 
foregå med bil i tillegg til kollektivt. 
 
Økonomi 
Basert på erfaringspriser for bygg er investeringsbehovet grov anslått til 115 mill. 
kroner. Dette inkluderer riving av Skoleveien 3 («det gule huset»). 
Det må legges infrastruktur til tomten. Vann og avløp må kobles til i området ved 
Steinerskolen. I tillegg må det etableres ny trafo eller legges kabel fra eksisterende 
trafo. Totale infrastrukturkostnader er grovt estimert til ca. 30 mill. kroner. 
Totalt investeringsbehov er anslått til ca. 145 mill. kroner. I tillegg kommer kostnader 
til eiendomserverv.  
 
 
Alternativ 3 – Holstad 
Tomteforhold 
På østsiden av Fylkesveien nord for E18, er det en tomt som er regulert til næring. 
Tomten må ev. erverves. Tomten er ikke stor, men det er vurdert at tomten kan ha 
plass nok for å etablere den bygningsmassen det er behov for.  
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Tilgjengelighet 
Holstad er vurdert som et alternativ mer midt i kommunen. Tomten ligger ca. 4,7 km 
fra Ås sentrum og ca. 8,3 km fra Vinterbro og ca. 4,1 km fra Nygårdskrysset. Det er 
bra kollektivdekning pga. 10 min intervall på bussen mellom Drøbak og Ski. Det er 
fortau og gang/sykkelsti fra Ås sentrum, Ski og Nygårdskrysset. Ulempen med 
tomten er at det er relativt langt til alle områdene i kommunen med konsentrert 
bebyggelse. Dette vil i praksis si at det blir lang avstand både for ansatte og 
besøkende, enten de bor i kommunen eller pendler fra andre kommuner. 
 
Økonomi 
Basert på erfaringspriser for bygg er investeringsbehovet grov anslått til 115 mill. 
kroner. Dette inkluderer riving av Skoleveien 3 («det gule huset»). 
Det må legges infrastruktur til tomten. Det er mulig å koble seg til vann og avløp i 
nærheten av tomten. Det forutsettes at eksisterende trafo kan oppgraderes. Totale 
infrastrukturkostnader er grovt estimert til ca. 15 mill. kroner. 
Totalt investeringsbehov er anslått til ca. 130 mill. kroner. I tillegg kommer kostnader 
til eiendomserverv. 
 
 
Alternativ 4 – Bølstadområdet 
Tomteforhold 
Det er ikke identifisert en konkret tomt, da området består av skog, 
landbrukseiendommer og noe spredt boligbebyggelse. En tomt må ev. erverves og 
det må gjennomføres en reguleringsprosess.  
 
Tilgjengelighet 
Området rundt Bølstad er vurdert da alternativet har vært nevnt tidligere som et 
alternativ mer midt i kommunen. Bølstad ligger i et område hvor det i dag ikke finnes 
et kollektivtilbud. Veien til området er smal og svingete. Det er ikke noen form for 
gang- eller sykkelvei i området. Bølstad ligger langt fra alle områdene i kommunen 
med konsentrert bebyggelse og praktiske arbeidsoppgaver. Eneste alternativ for å 
komme seg til og fra området er med bil. 
 
Økonomi 
Basert på erfaringspriser for bygg er investeringsbehovet grov anslått til 115 mill. 
kroner. Dette inkluderer riving av Skoleveien 3 («det gule huset»). 
Det er ikke identifisert en konkret tomt i området, men det må påregnes betydelige 
kostnader til infrastruktur (elkraft og VA) da området er lite utbygd. Totale 
infrastrukturkostnader er grovt estimert til ca. 50 mill. kroner. 
Totalt investeringsbehov er anslått til ca. 165 mill. kroner. I tillegg kommer kostnader 
til eiendomserverv. Tomtepris antas å være lav.  
 
 
Alternativ 5 – Nygårdskrysset 
Tomteforhold 
Det er ikke identifisert en konkret tomt, men et relativt stort område er regulert til 
næring. En tomt må ev. erverves.  
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Tilgjengelighet 
Området rundt Nygårdskrysset er vurdert som et alternativ midt i kommunen. Det er 
relativt god kollektivdekning i området, selv om det ikke er direkte forbindelse fra Ås 
sentrum (må via Ski). Det er gang/sykkelsti fra Ås sentrum, men avstanden (ca. 10,4 
km) er såpass stor at dette kun er aktuelt for noen få. Reisende med tog kan gå av 
på Ski og ta bussen til Nygårdskrysset. Et alternativ ved Nygårdskrysset vil 
sannsynligvis i stor grad være basert på bruk av bil. 
 
Økonomi 
Basert på erfaringspriser for bygg er investeringsbehovet grov anslått til 115 mill. 
kroner. Dette inkluderer riving av Skoleveien 3 («det gule huset»). 
Det er ikke identifisert en konkret tomt i området. Området er godt utbygd, men det 
må påregnes noen kostnader til infrastruktur. Totale infrastrukturkostnader er grovt 
estimert til ca. 20 mill. kroner. 
Totalt investeringsbehov er anslått til ca. 135 mill. kroner. I tillegg kommer kostnader 
til eiendomserverv. Tomtepris antas å være høy. 
 
 
Alternativ 6 – Korsegården 
Tomteforhold 
Området rundt Korsegården er vurdert som en aktuell lokalisering. Det er imidlertid 
mangel på tilgjengelige tomter i området. Et mulig alternativ kan være området på 
nordsiden av Fylkesveien, som tidligere var tenkt benyttet til ny brannstasjon. En 
etablering i dette området vil medføre nedbygging av matjord.  
 
Tilgjengelighet 
Området rundt Korsegården er vurdert som et aktuelt alternativ. Området ligger ca. 
2,8 km fra Ås sentrum. Det er bra kollektivdekning pga. 10 min intervall på bussen 
mellom Drøbak og Ski. Det er fortau og gang/sykkelsti fra Ås sentrum. Området 
ligger nærmest Ås sentrum av alternativene og vil sannsynligvis føre til minst 
transport med bil. 
 
Økonomi 
Basert på erfaringspriser for bygg er investeringsbehovet grov anslått til 115 mill. 
kroner. Dette inkluderer riving av Skoleveien 3 («det gule huset»). 
Området er relativt godt utbygd, men det må påregnes kostnader til infrastruktur. 
Totale infrastrukturkostnader er grovt estimert til ca. 30 mill. kroner. 
Totalt investeringsbehov er anslått til ca. 145 mill. kroner. I tillegg kommer kostnader 
til eiendomserverv. Tomtepris antas å være høy. 
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Alternativ 1 på Bjørnebekk vil totalt sett være det rimeligste alternativet. Dette skyldes 
at dette er den eneste tomten Ås kommune eier som er egnet og som har plass for å 
dekke behovet. Basert på erfaringspriser er investeringsbehovet grov anslått til 125 
mill. kroner. Dette inkluderer riving av Skoleveien 3 («det gule huset»). 
 
Verdien av kommunens tomt i Myrveien 16 er grovt vurdert til 25-30 mill. kroner. 
Dette forutsetter salg til boligformål. 
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Det er ikke gjort noen vurdering av kostnadene og mulighetene for å erverve tomter 
for alternativene 2-6. Dette krever at man foretar mer konkrete henvendelser mot 
potensielle grunneiere. Det vurderes at tomteprisen vil ligge i området 1 000-1 500 
kroner pr/kvadratmeter. Samlet arealbehov for tomta antas å være ca. 10 daa.  
 

For alternativene 4-6 er det også mer uklart hva som er behovet knyttet til 
infrastruktur (vann, avløp, el. og vei). 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Bjørnebekk er den eneste tomten Ås kommune eier som er egnet for lokalisering av 
de aktuelle enhetene. Alternativet (nr. 1) blir også det rimeligste alternativet, da man 
slipper erverv av tomt. I tillegg er tomten regulert til «Offentlig eller privat 
tjenesteyting» noe som gjør at man slipper å omregulere tomten. 
Bjørnebekk har dårlig kollektivdekning og avstanden til Ås sentrum gjør at en stor del 
av transporten vil måtte foregå med bil.  
 

Ved en relokalisering er det ønskelig å samle mest mulig av tjenestene som har 
mange kontaktflater og mye samhandling i dag. Eiendom har allerede en betydelig 
aktivitet på Bjørnebekk. Ved beregning av alternativ 2-6 er ikke eksisterende arealer 
på Bjørnebekk medtatt. For å oppnå mest mulig effektiv drift bør drifts- og 
vedlikeholdsavdelingen samlokaliseres med resten av enheten. Dersom det skal 
gjennomføres må alternativ 2-6 tillegges et areal på ca. 800 kvm eller ca. 17 mill. kr. 
 

Alternativene som har beliggenhet langs Fylkesvei 152 (alternativ 2,3 og 6) har best 
kollektivdekning. Hvis man ønsker å gå for et av disse alternativene bør det gjøres en 
grundigere vurdering av totale kostnader inklusive eiendomserverv. 
 

Alternativ 4, Bølstadområdet, vurderes som uaktuelt, da det ikke finnes kollektivtilbud 
langs Fylkesvei 56. I tillegg er veien smal og svingete og ikke tilrettelagt for gange og 
sykkel. 
 

Alternativ 5, Nygårdskrysset, vurderes som lite aktuelt pga. avstand og 
kommunikasjons til annen kommunal virksomhet i kommunen.  
 
Alternative løsninger: 
Det er ikke utredet alternativer med delt lokalisering i denne saken. Kommunen er 
ikke tjent med å spre aktiviteten utover i flere små enheter. Det øker administrasjon, 
driftskostnader og reduserer den daglige kontakten og muligheten for å bedre 
samhandling mellom de ulike tjenestene. 
 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at enhetene Kommunalteknikk, Eiendom og Prosjekt 
samlokaliseres iht. alternativ 1 på Bjørnebekk. Dette er den eneste tomten som 
kommunen eier og som dekker behovet. Alternativ 1 har også lavest 
investeringsbehov. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart  
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F-43/19 
Boligpolitisk plan for Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Solveig Viste Saksnr.:  18/03425-7 
Saksgang  Møtedato 
1 Ungdomsrådet 13/19 19.08.2019 
2 Eldrerådet 8/19 20.08.2019 
3 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 9/19 20.08.2019 
4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21/19 21.08.2019 
5 Hovedutvalg for helse og sosial 8/19 21.08.2019 
6 Hovedutvalg for teknikk og miljø 55/19 22.08.2019 
7 Formannskapet 43/19 28.08.2019 
8 Kommunestyret   
 
 
 
Innstillinger fra øvrige utvalg publiseres på nettbrett og på Ås kommunes 
hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Boligpolitisk plan for Ås kommune 2019-2023 datert 19.06.2019 vedtas.  
 
Ås, 29.07.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder, samfunnsutvikling 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 04.09.2019 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsråd 19.08.2019 
Eldreråd 20.08.2019 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.08.2019 
Hovedutvalgene, 21.08.2019, 22.08.2019 
Formannskap, 28.08.2019 
Kommunestyre, 04.09.2019 
 
Vedlegg: 
1. Boligpolitisk plan for Ås kommune 2019-2023, datert 19062019 
2. Boligpolitisk plan høringsuttalelser oppsummert 19062019 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Høringsuttalelsene:  
- Ungdomsrådet 
- Eldrerådet 
- Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
- NAV Ås 
- Trygve Roll-Hansen 
 

https://www.as.kommune.no/moeter-og-saksdokumenter.350480.no.html
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Saksbehandler sender vedtaket til: 
Ingen 
 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag 
Dette er den første planen som tar for seg en helhetlig boligpolitikk i Ås. Den omfatter 
det regulære boligmarkedet, det kommunalt disponerte boligmarkedet og 
mellommarkedet.  
 Det regulære boligmarkedet ivaretar boligbehovet for de fleste innbyggerne i 

kommunen. Det styres av markedet og de rammer kommune og stat legger for 
dette.  

 Det kommunalt disponerte boligmarkedet skal ivareta innbyggere som trenger og 
har rett til bistand/tjenester fra kommunen for å skaffe seg og beholde en bolig. 
Det gjelder vanskeligstilte som kommunen har et lovpålagt ansvar for å bistå. 

 I mellommarkedet er innbyggerne som beveger seg mellom det regulære 
boligmarkedet og det kommunalt disponerte boligmarkedet. Ved lave boligpriser, 
variert boligmasse og riktig bistand, vil flere være i det regulære boligmarkedet. 
Ved høye boligpriser, ensartet boligmasse og bistand som ikke treffer, vil flere 
søke til det kommunalt disponerte boligmarkedet.   

 
Planen omfatter rullering av gjeldende boligsosial handlingsplan 2015-2019 (K-sak 
20/15) og en boligpolitisk strategi for å sikre en mer sosial boligpolitikk (K-sak 81/17). 
 
Planens hovedelementer er mål for boligpolitikken, suksesskriterier for å nå målene, 
strategier og virkemidler kommunen har til rådighet.  
 
Ås kommune sin boligpolitiske plan har følgende mål:    
1. Tilstrekkelig antall nye boliger i tråd med den politiske ambisjonen om 

befolkningsvekst.  
2. Variasjon av boligtyper som møter ulike behov. 
3. Inkluderende og mangfoldige bomiljøer som inviterer til aktivitet, fellesskap og 

deltakelse. 
4. En ønsket by- og tettstedsutvikling i tråd med kommuneplanen.   
 
Strategier, virkemidler og tiltak viser hvordan planen er tenkt fulgt opp. Tiltaksdelen 
vil bli utarbeidet og behandlet politisk som et eget dokument, og vurderes hvert år i 
sammenheng med kommunens handlingsprogram. 
 
 
Fakta i saken 
Bakgrunn 
I 2018 passerte kommunen 20 000 innbyggere, og kommunen er i sterk vekst. I følge 
SSB forventes det en økning på 11 500 innbyggere fram mot 2040. I 
kommuneplanen 2015-2027 er det lagt opp til en befolkningsvekst på 2%. Det 
tilsvarer en total boligproduksjon i planperioden på ca. 6000 boliger, jfr. 
boligprogrammet 2018. Boligprogrammet gir en grov oversikt over hvor stor andel av 
boligmassen som skal være eneboliger, småhus og leiligheter.   
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Boligmarkedet styres hovedsakelig av tilbud og etterspørsel, men kommunen kan 
bruke ulike virkemidler for å styre markedet og sikre en helhetlig boligpolitikk. Disse 
virkemiddelområdene er plan- og bygningsloven, kommunal eiendomspolitikk, 
Husbankens låne- og støtteordninger, kommunale tjenester og støtteordninger 
Det er ulike sektorer som håndterer disse virkemidlene. Det er derfor viktig å 
samhandle og ha dialog om bruk, effekt og utvikling av de ulike virkemidlene både 
internt i kommunen og mellom forvaltningsnivåene.  
 
Boligpolitisk plan for Ås kommune viser hvordan kommunen sammen med aktørene i 
boligmarkedet, kan ivareta boligbehovene til mennesker i ulike livssituasjoner, og 
som samtidig legger til rette for en fortettet tettstedsutvikling. En utvikling som skal 
være både økonomisk, sosialt, kulturelt og miljømessig bærekraftig.  
 
Planen omfatter rullering av gjeldende boligsosial handlingsplan 2015-2019 (K-sak 
20/15) og en boligpolitisk strategi for å sikre en mer sosial boligpolitikk (K-sak 81/17). 
 
Den boligpolitiske planen for Ås er en temaplan med tiltaksdel. Planen er ikke juridisk 
bindende, men gir retning for boligpolitikken i Ås og er et grunnlag for rullering av 
kommuneplanen. Planen gir føringer for kommunens arbeid med boligpolitikk når det 
gjelder arealplanlegging, kommunens eiendomspolitikk, kommunale tjenester og 
støtteordninger, bruk av Husbankens virkemidler og samarbeid og dialog med bl.a. 
eiendomsutviklere.   
 
Planen vurderes rullert ved utarbeidelse av kommunens planstrategi. Planstrategien 
skal vedtas innen et år etter at kommunestyret er konstituert. Tiltaksdelen vurderes 
hvert år i sammenheng med kommunens handlingsprogram og økonomiplan. 
Rapportering på tiltaksdelen skjer i tertialrapportene og i årsmeldingen. 
 
Oversikt over innholdet i planen  
Planen er delt i 5 kapitler. Kapittel 1 tar for seg nasjonale, regionale og lokale rammer 
og føringer for planarbeidet, kommunens rolle i boligpolitikken og temaer som ikke 
tas med i denne planen. Mål for boligpolitikken med vekt på målgruppene, mål, 
suksesskriterier, strategier og virkemidler beskrives i kapittel 2. Det er vist i følgende 
modell:  
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Kapittel 3 tar for seg status og utfordringer for boligpolitikken i kommunen, mens
kapittel 4 viser hvilke virkemidler kommunen har for å nå målene for boligpolitikken i
kommunen. Kapittel 5 viser hvilke tiltaksområder som vil være førende for
tiltaksdelen av planen. Tiltaksdelen vil bli utarbeidet og behandlet politiske som et
eget dokument.

Planens mål er å ha en helhetlig boligpolitikk som sikrer:

1. Tilstrekkelig antall nye boliger i tråd med den politiske ambisjonen om
befolkningsvekst.

2. Variasjon av boligtyper som møter ulike behov.
3. Inkluderende og mangfoldige bomiljøer som inviterer til aktivitet, fellesskap og

deltakelse.
4. En ønsket by-og tettstedsutvikling i tråd kommuneplanen.

For å nå disse målene, må det jobbes med tre strategier:
1. Det regulære boligmarkedet: Å bygge attraktive leiligheter for seniorer og

barnefamilier.
2. Det kommunalt disponerte boligmarkedet: Å sikre boliger for vanskeligstilte.
3. Mellommarkedet: Sikre boliger for førstegangsetablerere, småhusholdninger og

lavinntektsgrupper.

Kommunen kan bruke en rekke virkemidler for å få til dette. De fordeler seg på
følgende områder:

Plan- og bygningsloven
Kommunenes eiendomspolitikk
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 Kommunens tjenester og støtteordninger 
 Husbankens veiledning og økonomiske virkemidler 
 Samarbeid og dialog internt i kommuneorganisasjonen, med eiendomsutviklere 

og regionale myndigheter.  
 
Planen viser de fire tiltaksområdene som tiltaksdelen skal bygge på:   
1. Tiltak for å øke kunnskap om boligbehovene for de målgruppene som dekkes 

av planen.  
2. Tiltak for å øke kunnskap om virkemidlene som bidrar til å sikre boliger for 

seniorer, småbarnsfamilier, førstegangsetablerere, småhusholdninger og 
vanskeligstilte med vekt på:  

a. Juridisk bindende arealplaner 
b. Kommunens eiendomspolitikk 
c. Kommunens tjenester og støtteordninger 
d. Husbankens virkemidler 
e. Samarbeid og dialog 

3. Tiltak for å øke kompetanse og kapasitet til å ha dialog med utbyggere. 
4. Tiltak for å samordne, gjennomføre og rapportere på vedtatt boligpolitikk. 
 
Tiltaksdelen utarbeides som et eget dokument, og vil bli lagt fram for politisk 
behandling i oktober 2019. 
 
Prosess 
Enhet for plan, miljø og næring har hatt prosjektansvar for utarbeidelse av planen. En 
prosjektgruppe med representanter fra NAV Ås, kommunens forvaltningsenhet, 
eiendomsenhet, enhet for rus og psykiatri og folkehelsekoordinator har bistått i 
arbeidet. Planen er en temaplan der det ikke stilles krav til stor grad av medvirkning. 
Men det er gjennomført et dialogmøte med kommunens enhetslederforum, et åpent 
politisk dialogmøte og møte med eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt 
funksjonshemming. I tillegg har planen vært på høring til 23 eksterne instanser samt 
internt i kommuneadministrasjonen i perioden 10.05.2019 til 12.06.2019 
 
Det kom inn fem høringsuttalelser; Eldrerådet, Rådet for mennesker med nedsatt 
funksjonshemming, Ungdomsrådet, NAV Ås og Trygve Roll-Hansen. Oppsummert er 
høringsinstansene positive til at det utarbeides en boligpolitisk plan for Ås. 
Høringsuttalelsene dreier seg i hovedsak om økt kunnskap om framtidig boligbehov 
og økt kunnskap om virkemidlene. En oppsummering av høringsinnspillene og 
rådmannens vurdering av disse finnes i vedlegg 2.  
 
Vurdering 
Det er første gang det lages en boligpolitisk plan for Ås kommune som favner 
innbyggere i det regulære boligmarkedet, mellommarkedet og det kommunalt 
disponerte boligmarkedet. Rådmannen ser det som viktig å få på plass en første 
versjon av boligpolitisk plan, og gjøre erfaringer i oppfølgingen av den. Da har 
kommunen et grunnlag til å utvikle boligpolitikken videre.   
 
Tiltaksdelen av planen skal utarbeides og behandles som et eget dokument. 
Tiltakene skal bygge på fire tiltaksområder:   
1. Kunnskap om framtidig boligbehov 
2. Kunnskap om bruk av virkemidlene 
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3. Kompetansen og kapasitet til dialog 
4. Samordne og gjennomføre  
Prioritering av tiltakene gjøres årlig i forbindelse med handlingsprogram og 
økonomiplan. 
 

Det er stadig flere kommuner som utarbeider slike boligpoltiske planer. Ås kommune 
er tidlig ute, og deltar bl.a. i et læringsnettverk i regi av KS. Rådmannen ser at det er 
nyttig at kommunen deltar i slike nettverk for å lære av andre kommuner og dele 
egen erfaring. Rådmannen mener at denne første versjonen av boligpolitisk plan for 
Ås kommune er et godt grunnlag i arbeidet med å sikre nok boliger i tråd med 
befolkningsveksten og en variert boligsammensetning som møter ulike behov både 
når det gjelder alder, økonomi og husholdningstyper. Den vil også være et grunnlag i 
arbeidet med å sikre at det legges vekt på at bomiljøet skal være inkluderende og 
mangfoldige. Planen vil alt i alt bidrar til en ønsket by- og tettstedsutvikling som er i 
tråd med kommuneplanen.  
 

Økonomiske konsekvenser 
Boligpolitisk plan for Ås kommune har ingen økonomiske konsekvenser. Tiltaksdelen 
vil imidlertid foreslå tiltak som kan ha økonomiske konsekvenser. Den må ses i 
sammenheng med og spilles inn i handlingsprogrammet og økonomiplanen. På 
lengre sikt vil planen få positive økonomiske konsekvenser når kommunen får en 
helhetlig boligpolitikk som gjør planlegging, bygging og forvaltning av boliger mer 
helhetlig og effektiv. 
 

Miljømessige konsekvenser 
Den boligpoliske planen har ingen direkte miljømessige konsekvenser. Hensynet til 
ulike interesser utredes i forbindelse med aktuelle reguleringsplaner som legger til 
rette for boligutvikling.  
 

Alternativer 
Boligpolitisk plan for Ås kommune vedtas med følgende endringer: …… 
 
Konklusjon med begrunnelse 
Det er første gang Ås kommune lager en helhetlig boligpolitisk plan der ulike 
målgruppers boligbehov og virkemidler ses i sammenheng. Rådmannen mener at 
dette er en god begynnelse på et arbeid som må utvikles over tid. Dette er et arbeid 
som stadig flere kommuner er i gang med.  
 

Rådmannen mener den boligpolitiske planen vil være et nyttig og viktig verktøy for å 
gi kommunen en mer aktiv, effektiv og helhetlig boligpolitikk. Det gjør kommunen i 
stand til å møte framtidens boligbehov på en bedre måte enn i dag. Det forutsetter at 
den får oppmerksomhet, rulleres og rapporteres på, slik at tiltakene til enhver tid er 
målretta, og at den brukes av de delene av kommuneorganisasjonen som den angår.   
 

Tiltaksdelen utarbeides og behandles politisk som et eget dokument i oktober 2019. 
Rådmannen anbefaler at boligpolitisk plan for Ås kommune vedtas slik den 
foreligger.  
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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F-44/19 
Skolebehovsplan Ås nord 2019-2035 
 
Saksbehandler:  Svanhild Bergmo Saksnr.:  18/01472-7 
Saksgang  Møtedato 
1 Ungdomsrådet 12/19 19.08.2019 
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 22/19 21.08.2019 
3 Formannskapet 44/19 28.08.2019 
4 Kommunestyret   
 
 
 
Innstillinger fra øvrige utvalg publiseres på nettbrett og på Ås kommunes 
hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Under forutsetning av at Sjøskogen skole bygges ut som vedtatt, fylles Sjøskogen 
skole opp med elever bosatt i Nordby - og Solberg skolekrets ved fulle klassetrinn på 
henholdsvis Nordby og Solberg skole. 
 
2. Det utarbeides et forslag til endring i forskrift om skoletilhørighet i Ås kommune og 
forslaget sendes ut på høring høsten 2019. Endringen omhandler primær og 
sekundær skole i Ås.  
 
3. Oppdatert skolebehovsplan for skolene i Ås legges frem i forkant av 
Handlingsprogram med økonomiplan hvert andre år. Neste plan legges frem høst 
2021. 
 
4. Det legges frem en egen skolebehovsplan for ungdomsskolene i Ås høsten 2019. 
 
Ås, 07.08.2019 
 
Trine Christensen                                         Ellen Benestad 
Rådmann                                                      Kommunalsjef for oppvekst og opplæring 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsråd 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Formannskap 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1: Skolebehovsanalyse Ås nord 2018-2030, 1.gangs behandling 
Vedlegg 2: Høringsnotat-skolebehovsanalyse for Ås Nord 
Vedlegg 3: Sammendrag av høringsinnspill med rådmannens kommentar 
Vedlegg 5: Supplerende høringsnotat - skolebehovsanalyse Ås nord 2018-2030 

https://www.as.kommune.no/moeter-og-saksdokumenter.350480.no.html
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Vedlegg 4: Høringssvar - Skolebehovsanalyse Ås nord 
Vedlegg 6: Skjematisk oversikt -innkomne  høringsinnspill til supplerende høring 
Vedlegg 7: Høringssvar til supplerende høring - skolebehovsanalyse Ås nord 
Vedlegg 8: Forskrift om skoletilhørighet av 21.06.2017 
Vedlegg 9: Grunnlagsdokument - Befolkningsframskrivinger for Ås kommune 2019-
2035 
vedlegg 10: Befolkningsframskrivninger for Ås kommune 2019-2035 
Vedlegg 11: Kjærnes og Togrenda grunnkrets med roder 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
K-sak 7/17 
K-sak 30/17 
HOK- sak nr. 6/18 
K-sak 48/18 
K-sak 91/18 
HOK-sak 5/19 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Rådmann 
Kommunalsjef for oppvekst og opplæring 
Kommunalsjef for teknikk, samfunn og kultur 
Virksomhetsleder samfunnsutvikling 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag:  
Boligprogrammet for Ås er våren 2019 gjennomgått og nedjustert med bakgrunn i 
den faktiske boligutbyggingen, og nye befolkningsframskrivinger for perioden 2019 – 
2035 er utarbeidet. Rådmannen ser at befolknings- /elevtallsveksten er noe lavere 
enn tidligere antatt. Dette medfører at behovet for tiltak for økt elevkapasitet har 
endret seg noe. Denne saken omhandler rådmannens forslag for å møte den 
kommende elevtallsveksten i skolene som ligger i Ås nord og er 2. gangs behandling 
av tiltak for barneskolene som ligger i Ås nord. Dette gjelder Sjøskogen skole, 
Nordby skole og Solberg skole.  
 
Kommunestyret vedtok 19.6.2019 at oppstart av detaljprosjektering for utbygging av 
Sjøskogen skole til en 2-parallell skole skulle starte umiddelbart med sikte på 
byggestart i 2020. Skolen vil da kunne være klar til skolestart 2022/2023 med økt 
elevkapasitet til ca. 360 elever. Med denne økningen av elevplasser vil barneskolene 
i Ås nord få en samlet elevkapasitet på 1080 elevplasser. De nye 
elevframskrivingene viser at denne kapasiteten vil holde frem mot 2030 om man ser 
kapasiteten samlet under ett.  
 
Rådmannen vil følge befolkningsutviklingen i Ås kommune nøye, og på bakgrunn av 
dette gjennomføre årlige befolkningsprognoser som bygger på oppdatering av 
kommunens boligprogram. Skolebehovsplanen vil oppdateres hvert annet år, første 
gang høsten 2021, og rådmannen vil legge frem forslag til nye tiltak ved behov. Dette 
innebærer bl.a. nødvendige tiltak for Nordby skole og Solberg skole, da det er i disse 
to skolekretsene den største boligveksten vil komme. 
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Rådmannen vil foreslå en endring i forskrift for skoletilhørighet i Ås kommune. 
Endringen vil være å innføre primær- og sekundærskole. Denne endringen vil ikke 
utgjøre en stor forskjell på dagens forskrift, men den vil gi en bedre forutsigbarhet for 
skoletilhørighet og gi en noe bedre kapasitetsutnyttelse mellom skolene enn tidligere 
 
Det utarbeides en egen skolebehovsplan for ungdomsskolene høsten 2019 i Ås på 
bakgrunn av nye befolkningsframskrivinger for 2019-2035. 
 
1. Fakta i saken: 
 
Det er tidligere vedtatt en skolebehovsanalyse for Ås sentrum, jf. K-sak 30/17. Denne 
saken gjelder utsatt skolebehovsanalyse for Ås nord og omhandler Sjøskogen skole, 
Nordby skole og Solberg skole. Skolebehovsanalysen for Ås Nord ble første gang 
behandlet i kommunestyret 20.06.2018 etter en gjennomført høring vår 2018, jf. 
HOK-sak 2/17 Høringssak – Skolebehovsanalyse for Ås nord. Ved behandling av 
skolebehovsanalysen i kommunestyret 20.06.2018 ble saken utsatt og det ble bedt 
om en supplerende høring på et alternativ som ikke var omhandlet i den første 
høringen. Den supplerende høringen ble gjennomført høst 2018. 
 
I verbaldel punkt 13, jf. K sak 91/18 ble rådmannen bedt om å åpne for mer fleksible 
skolekretser for å få bedre kapasitetsutnyttelse. Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
vedtok 23.01.2019 i sak 5/19 Diskusjonssak – avklaring av verbalvedtak om mer 
fleksible skolekretsgrenser, at alternativ med primær og sekundær skole for alle 
adresser i Ås skal sendes på høring.  
 
1.1 Dagens forskrift om skoletilhørighet i Ås kommune 
Skolenes inntaksområder, kalt skolekretser, bygger på kommunenes grunnkretser. 
Det er ikke fritt skolevalg i Ås kommune, men skoletilhørighet defineres utfra elevens 
folkeregistrerte adresse. Ås kommune har egen forskrift for skoletilhørighet "Forskrift 
om skoletilhørighet i Ås kommune, 21.juni 2017" som styrer hvilken skole elever i Ås 
sogner til. Forskrift om skoletilhørighet skal sikre at elever tildeles skoleplass i tråd 
med opplæringsloven § 8-1 og sørge for god kapasitetsutnyttelse av kommunens 
skolebygg. Den skal også gi elever, foresatte og skolene god forutsigbarhet. 
 
1.2 Skoleskyss 
Opplæringslovens § 7-1 gir elever i 2.- 4.trinn som bor mer enn 4 kilometer fra skolen 
rett til gratis skoleskyss. For elever i 1.trinn er skyssgrensa 2 kilometer. I tillegg vil 
elever med særlig trafikkfarlig skolevei ha rett til gratis skoleskyss, jf. retningslinjer for 
skoleskyss i Ås. 
 
Avstand mellom skolene i Ås nord er:  
Sjøskogen og Nordby= 3 km 
Sjøskogen og Solberg = 5 km 
Nordby og Solberg = 3,6 km  
 
1.3 Beregning av elevkapasitet 
I Ås kommune beregnes det i hovedsak 28 elever pr. klasse på barneskoletrinnene. 
Dette vil avvike noe fra skole til skole da skolebyggene og størrelse på f.eks. 
klasserom kan være ulike. Sjøskogen skole som 1-parallell skole har plass til ca. 225 

http://www.as.kommune.no/forskrift-om-skoletilhoerighet-i-as-kommune.5423772-352947.html
http://www.as.kommune.no/forskrift-om-skoletilhoerighet-i-as-kommune.5423772-352947.html
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61?q=oppl%C3%A6ringsloven*#%C2%A78-1
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elever, mens Kroer skole som 1-parallell har plass til ca.150 elever. Ved beregning 
av skolekapasitet i framskrivingene tas det ikke utgangspunkt i maksimumskapasitet 
ved skolen, men i realistisk kapasitet. Dette er fordi elevkullene varierer fra år til år, 
og dermed vil antall klasser pr. trinn variere.  Beregning av realistisk kapasitet for 
skolene er maksimumskapasitet minus ca. 10 %.  
 
2. Status på skolene i Ås nord med elevkapasitet, elevtall og prognoser 
 
2.1 Registrert elevtall på barneskolene i Ås nord 
Det var pr. 1.10.2018 registrert totalt 749 elever i barneskolene i Ås nord. Tallene er 
hentet fra kommunenes innrapportering i GSI. På Sjøskogen skole var det 232 
elever, på Nordby skole var det 323 elever, og 194 elever på Solberg skole. 
 
2.2 Prognoser og kapasitet for barneskolene i Ås nord 
Ås kommune har i mange år brukt KOMPAS (Kommunenes plan- og analysesystem) 
til framskrivinger av folkemengde for kommunen og skolekretsene. 
Befolkningsframskrivingen for 2019-2035 er utarbeidet våren 2019 av Ås kommune, 
med råd- og veiledning fra Rambøll. Framskrivingen bygger på kommunens 
boligprogram som ble oppdatert våren 2019. Se vedlegg 9 for mer utfyllende 
informasjon om framskrivingen. Det er lagt inn ny elevkapasitet for Sjøskogen skole 
fra 2022.  

 
2.3 Status Sjøskogen skole 
Elever som bor i Sjøskogen skolekrets har Sjøskogen skole som sin nærskole. Ved 
fulle klassetrinn blir elever tildelt plass på Nordby skole. Sjøskogen skole er en 1- 
parallell skole med en realistisk elevkapasitet på ca. 225 elever. Elevtallet ligger noe 
over dette nå og vil utfra prognoser ligge noe over i hele perioden frem til 2035 med 
dagens elevkapasitet. Kommunestyret vedtok 19.06.2019, jf. K-27/19, å starte 
umiddelbart med detaljprosjektering av tilbygg i tråd med tidligere utarbeidede 
mulighetsstudier med sikte på byggestart i 2020. Sjøskogen skole blir med denne 
utbyggingen en 2-parallell skole med kapasitet ca. på 360 elever. Sjøskogen vil da få 
en betydelig overkapasitet i perioden frem til 2035. 
 
2.4 Status Nordby skole 
Elever som bor i Nordby skolekrets har Nordby skole som sin nærskole. Ved fulle 
klassetrinn blir elever tildelt plass på Sjøskogen eller Solberg skole utfra 
bostedsadresse Det foreligger ingen nåværende planer eller politiske vedtak for 
utvidelse av Nordby skole, som i dag er en 2-parallell skole med 
maksimumskapasitet på 392 elever og en realistisk kapasitet på ca. 360. Med 
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dagens prognoser og dagens skolekretsgrense vil skolen være full i 2027. Nordbytun 
ungdomsskole har god kapasitet de nærmeste årene og vil kunne avlaste Nordby 
skole noe ved økt elevtall. 
 
2.5 Status Solberg skole 
Elever som bor i Solberg skolekrets har Solberg skole som sin nærskole. Ved fulle 
klassetrinn blir elever tildelt plass på Nordby eller Rustad skole utfra bostedsadresse. 
Skolen er en 2-parallell skole og har en maksimumskapasitet på 392 elever og en 
realistisk på ca. 360 elever. Med dagens prognoser vil Solberg ha nok elevkapasitet i 
årene frem til 2027 Det er tidligere vedtatt at skolen skal klargjøres for et byggetrinn 2 
som innebærer en utvidelse opp til 4-parallell. Skolen har 2 ekstra klasserom og 
dermed har skolen kapasitet som 3 parallell for 2 trinn og gir en viss fleksibilitet når 
elevtallet øker, inntil skolen eventuelt utvides. 
 
3. Vurdering 

 
3.1  Rådmannens vurdering av prognoser og elevkapasitet i Ås nord 

 
Rådmannen ser på bakgrunn av befolkningsframskrivinger at vedtaket om utbygging 
av Sjøskogen skole medfører at skolen vil ha en overkapasitet fra den er planlagt 
ferdig i 2022. Nordby skole og Solberg skole vil ha nok elevkapasitet frem til og med 
2027 med dagens elevkapasitet. Samlet sett vil barneskolene i Ås nord ha nok 
kapasitet frem til 2030 med 1080 elevplasser. I dag er kapasiteten 985. 
 

 
 
3.2  Rådmannen vurdering av høringssak – Skolebehovsanalyse for Ås nord 

 
I forbindelse med arbeidet med skolebehovsanalysen for Ås nord ble det gjennomført 
en egen høring vår 2018, jf. HOK-sak 2/17 Høringssak – Skolebehovsanalyse for Ås 
nord. Ved behandling av skolebehovsanalysen i kommunestyret 20.06.2018 ble 
saken utsatt og det ble bedt om en supplerende høring på et alternativ som ikke var 
omhandlet i den første høringen. Supplerende høringen ble gjennomført høst 2018 
og omhandlet endring av skolekretser ved at elever bosatt i rode 4, 6 og 7 i Togrenda 
grunnkrets skulle tilhøre Sjøskogen skolekrets. 
 
Totalt kom det inn 20 høringssvar/innspill som ligger vedlagt i saken. Felles for de 
fleste av innspillene er ønsket om fortsatt tilhørighet til Nordby skole med 
utgangspunkt i barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 og nærskoleprinsippet, jf. OPL§8-
1. I begge høringene ble det foreslått at Bølstadfeltet flyttet til Sjøskogen skole. Det 
kom ingen høringsinnspill for Solberg skole. 
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Rådmannen ønsket å endre skolekretsgrenser for å møte utfordringene med 
kapasitet på bakgrunn av de befolkningsprognoser som forelå da, samt å sikre 
innbyggernes forutsigbarhet om hvilken skole den enkelte elev skal gå på. Verken 
opplæringsloven eller annet regelverk har innholdsmessige regler for endring av 
skolestruktur, det vil si regler for når det er lovlig eller ulovlig å legge ned eller 
opprette en skole. Avgjørelser knyttet til skolestruktur ligger i kjerneområdet av den 
kommunale handlefriheten. En avgjørelse må bygge på et kommunestyrets 
økonomiske, politiske og samfunnsmessige prioriteringer. 
 
3.3  Rådmannens vurdering av primær- og sekundærskole 
Å innføre primær og sekundær skole medfører ingen store endringer i dagens 
praksis, jf. forskrift om skoletilhørighet.  Det vil gi en bedre oversikt over hvilken 
primær- og sekundær skole alle bostedsadresser i kommunen vil ha. Dette vil igjen gi 
en bedre forutsigbarhet med tanke på skoletilhørighet og en noe bedre 
kapasitetsutnyttelse av skolene. 
 
Eksempel på oversikt over primær- og sekundær skole: 
Gatenavn/bostedsadresse Primærskole Sekundær skole 
Tiurfaret Nordby Sjøskogen 
Kjærnesveien Nordby Sjøskogen 
Nøstvetveien Sjøskogen Nordby 
 
3.3.1 Rådmannens forslag til forskriftsendring 
Rådmannen utarbeider et høringsnotat med forlag til forskriftsendring ved å innføre 
primær- og sekundærskole. Alle berørte parter må få mulighet til å uttale seg 
gjennom en høring. På bakgrunn av høring og innspill til denne, vil rådmannen 
fremme en politisk sak med forslag til endringer i dagens forskrift om skoletilhørighet. 

 
4. Rådmannens forslag til tiltak for skolene i Ås nord 
 
I alle rådmannens alternativer er en utvidelse av Sjøskogen skole medtatt da 
utbyggingen er politisk vedtatt. Utvidelsen vil gi skolen økt elevkapasitet og en bedre 
utnyttelse av sine nåværende undervisningslokaler.  
 
Alternativ 1: 
- Sjøskogen skolen bygges ut til en 2-parallell skole 
- Skolekretsene mellom Sjøskogen og Nordby forblir uendret med unntak av      
Bølstadfeltet (rode 4 i Togrenda grunnkrets), som overføres til Sjøskogen 
skolekrets 
 
Med rådmannens forslag til tiltak vil Kjærnes grunnkrets og Togrenda grunnkrets 
fortsatt tilhøre Nordby skole. Rådmannen ivaretar med dette nærskoleprinsippet ved 
at man unngår oppdeling av nabolag og søsken får gå på samme skole.  Elever fra 
Bølstadfeltet vil tilhøre Sjøskogen skolekrets når skolen er ferdig utbygd. Rode 4 
strekker seg over Nessetveien og denne delen av roden tilhører allerede Sjøskogen 
skolekrets Alle elever som bor i Bølstadfeltet og som allerede går på Nordby, kan 
fortsette der til de har fullført barneskolen. Dette gjelder følgende veier/adresser: 
Vinterbro Terrasse, Vinterbrobakken og Vinterbroveien. De tilhører i dag Nordby 
skolekrets. Elever i Kjærnes og Togrenda grunnkrets vil etter dagens forskrift om 
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skoletilhørighet kunne søke om plass på Sjøskogen om de ønsker det. Med økt 
kapasitet på Sjøskogen vil det være stor sannsynlighet for at søknad om skolebytte 
vil bli positivt behandlet. Dette vil fylle opp Sjøskogen skole bedre og avlaste Nordby 
skole. 
 
Alternativet gir ikke Sjøskogen en bedre kapasitetsutnyttelse, da det ikke vil tilføre 
skolen mange flere elever innenfor skolekretsen.  
 
Ved fulle klassetrinn på Solberg skole vil elever bli tilbudt plass på Nordby eller 
Sjøskogen skole med utgangspunkt i hvilken skole som har ledig kapasitet på trinnet. 
Det går i dag lokal rutebuss mellom Ski og Vinterbro som disse elevene kan benytte, 
bussen har stoppested ved Nordby skole og Sjøskogen skole.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Basert på erfaringspriser vil utbygging av Sjøskogen koste ca. 40 mill. kroner (ekskl. 
moms) med dagens kostnadsnivå. Dette alternativet vil medføre noe økte utgifter til 
skoleskyss for elever som får lenger skolevei enn 2/4 kilometer. Skyssutgift pr elev pr 
år er 6000,- med rutebuss. 
 
Alternativ 2:  
- Sjøskogen skolen bygges ut til en 2-parallell skole 
- Sjøskogen skolekrets med Kjærnes grunnkrets og Bølstad feltet (rode 4 i 
  Togrenda grunnkrets) 
- Nordby skolekrets uten Kjærnes grunnkrets og Bølstad feltet 
 
Dette alternativet var alternativ 1 i supplerende høringsnotat. I alternativet vil hele 
Kjærnes grunnkrets og Bølstad feltet flyttes fra Nordby skolekrets til Sjøskogen 
skolekrets. Det vil være en naturlig og geografisk skille ved at alle som bor på samme 
side av Sjøskogen skole med Nessetveien som grense, tilhører Sjøskogen skolekrets 
og at de som bor på samme side som Nordby skole med Nessetveien som grense, 
tilhører Nordby skolekrets, unntaket her vil være Bølstad feltet (rode 4). Rode 4 
strekker seg over Nessetveien og denne delen av roden tilhører allerede Sjøskogen 
skolekrets. Alternativet fører til at barn vil få tilhørighet til en annen skole enn i dag.  
 
Alternativet vil føre til økt belastning på Kjærnesveien dersom Ruter velger å sette 
opp egen skolebuss for elever til Sjøskogen skole. I dag har ikke elevene fra Kjærnes 
egen skolebuss, men kjører med rutebuss. Elever uten rett til skyss vil få ca. 500 
meter lengre skolevei, men det er gang- og sykkelvei langs hele skoleveien. 
Rådmannen vurderer skoleveien fra Kjærnes til Sjøskogen skole som sikker. 
 
Ved fulle klassetrinn på Solberg skole vil elever bli tilbudt plass på Nordby eller 
Sjøskogen skole med utgangspunkt i hvilken skole som har ledig kapasitet på trinnet. 
Det går i dag lokal rutebuss mellom Ski og Vinterbro som disse elevene kan benytte, 
bussen har stoppested ved Nordby skole og Sjøskogen skole.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Utbygging av Sjøskogen koste ca. 40 mill. kroner (ekskl. moms). Dette alternativet vil 
medføre økte skyssutgifter til elever med rett til skoleskyss. Skyssutgift pr elev pr år 
er 6000,- med rutebuss. Om det må settes opp egen skyss for elevene i Kjærnes 
grunnkrets til Sjøskogen vil dette medføre ytterlig økte kostnader. 
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 Alternativ 3: 
- Sjøskogen skolen bygges ut til en 2-parallell skole 
- Sjøskogen skolekrets med rode 4, 6 og 7 i Togrenda grunnkrets  
  og uten Kjærnes grunnkrets 
- Nordby skolekrets med Kjærnes grunnkrets og uten rode 4,6 og 7 i Togrenda 
  grunnkrets 
 
Med alternativ 3 vil Kjærnes grunnkrets fortsatt tilhøre Nordby skole og elevene 
som i dag bor på Kjærnes vil beholde sin tilhørighet til skolen og lokalmiljøet der. 
Togrenda grunnkrets vil måtte deles, noe som igjen kan medføre mindre 
forutsigbarhet for fremtidige befolkningsprognoser og skoleplanlegging. Togrenda 
grunnkrets er inndelt i flere roder og rådmannen foreslår at rode 4 (Bølstad 
feltet), rode 6 og rode 7 med alle veier og adresser som ligger i roden, legges til 
Sjøskogen skolekrets. Elever som bor i disse rodene vil få kortere skolevei enn de 
har til Nordby skole, og skoleveien defineres som sikker med kryssing av 
Nessetveien via gangbru. Alternativet vil gi en oppdeling av en grunnkrets som gjør 
at barn i samme nabolag vil tilhøre ulike skoler, men ved å bruke roder vil man bruke 
et allerede etablert administrativt område.  
 
Ved fulle klassetrinn på Solberg skole vil elever bli tilbudt plass på Nordby eller 
Sjøskogen skole med utgangspunkt i hvilken skole som har ledig kapasitet på trinnet. 
Det går i dag lokal rutebuss mellom Ski og Vinterbro som disse elevene kan benytte, 
bussen har stoppested ved Nordby skole og Sjøskogen skole. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Utbygging av Sjøskogen koste ca. 40 mill. kroner (ekskl. moms).  Dette alternativet vil 
medføre noe økte skyssutgifter for elever med rett til skoleskyss. Skyssutgift pr elev 
pr år er 6000,- med rutebuss.  
 
4.3 Rådmannens vurdering av tiltak for skolene i Ås nord 
Utvidelse av elevkapasiteten ved Sjøskogen skole vil gi nok kapasitet frem til 2030, 
og ytterligere tiltak for økt elevkapasitet i Ås nord kan utsettes. Det fins ingen naturlig 
inndeling av kretsene som gjør at det vil være enkelt å kunne fordele elevene jevnt 
mellom skolene, og en endring av skolekretsgrenser vil kunne medføre at nabobarn 
og søsken må gå på forskjellig skole. 
 
Alternativ 1 medfører at skolekretsgrensene ikke endres og alle elevene vil få 
beholde sin primærskole. Kapasiteten for alle 3 skolene sett under ett, utnyttes bedre 
og ingen øvrige tiltak for skolene i Ås nord trenger å iverksettes før tidligst 2027.  
 
Alternativ 2 medfører at elever bosatt i Kjærnes og Bølstadfeltet vil få skoleplass på 
Sjøskogen skole. Det vil gi økte kostnader til skoleskyss for elevene fra Kjærnes, da 
flere vil ha rett skyss. En del elever vil få lengre skolevei, men veien defineres som 
trygg.  
 
Alternativ 3 medfører at barn som bor i samme nabolag vil gå på ulike skoler, men 
alle vil få kortere skolevei og det blir ingen kostnader til skoleskyss utover de som 
allerede har skyss. Alternativet innebærer at kapasiteten til Sjøskogen skole ved 
utvidelse blir bedre utnyttet og at kapasiteten til Nordby skole holder lenger.  
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Rådmannen anbefaler alternativ 1, da dette ikke medfører endring av 
skolekretsgrenser og politisk vedtak om utvidelse av Sjøskogen gjennomføres. 

 
5. Konsekvenser og andre tiltak 
 
Dersom man allikevel ikke bygger ut Sjøskogen skole til en 2-parallell, vil skolene i 
Ås nord samlet ha nok kapasitet fram til 2027, og elever fra Sjøskogen får plass ved 
Nordby ved fulle klassetrinn. Solberg skole har Nordby og Sjøskogen som 
sekundærskole. I tillegg vil Rustad skole ha god kapasitet til å ta inn elever fra 
Solberg ved fulle klassetrinn. De vil ha kapasitet til å ta imot hele klasser ved behov. 
Dette vil innebære at det må settes opp egen skoleskyss for elever som skal til 
Rustad, da det ikke er lokalbusstilbud mellom skolene. 
 
Årsaken til «sprekk» i 2027 er vekst i Nordby og Solberg skolekrets, ikke i Sjøskogen. 
Den største veksten kommer i de områder det vil komme større nye boligområder, 
som f.eks. Solberg øst.  
 
Andre tiltak må vurderes opp mot kommunens økonomi og behov for andre 
formålsbygg i kommunen.  Planlegging og gjennomføring av utvidelse av Solberg 
skole vil ta ca. 3 år.  En utvidelse til 3-parallell skole er beregnet å ville koste ca. 50 
mill. kr (ekskl. moms), og en utvidelse til 4-parallell skole er beregnet å ville koste ca. 
107 mill. kr (ekskl. moms) basert på dagens kostnadsnivå. 
 
6. Rådmannens konklusjon for skolene i Ås nord 

 
På bakgrunn av høringsinnspill fra berørte parter til forslag om endring av 
skolekretsgrenser, det politiske vedtaket om utbygging av Sjøskogen skole og et 
nedjustert elevtall i Ås nord, vil rådmannen anbefale at den økte kapasiteten 
Sjøskogen skole vil få utnyttes ved at elever på Nordby og Solberg skole tildeles 
skoleplass her ved behov. Det vil derfor ikke være behov for utvidelse av Solberg 
skole samt vurdering av tiltak for Nordby skole før tidligst i 2027. I følge den nye 
befolkningsframskrivingen har barneskolene i Ås nord samlet nok elevkapasitet frem 
til 2030. 
 
Rådmannen vil fremover ha en årlig gjennomgang av boligprogram og justere 
befolkningsframskrivinger på bakgrunn av dette. Skolebehovsplanen vil revideres 
hvert annet år for å kunne planlegge nye tiltak. I november 2019 vil det komme en 
skolebehovsplan for ungdomskolene i Ås kommune. 
 
Rådmannen vil utarbeide et høringsnotat med forslag til endring av forskrift om 
skoletilhørighet, ved bl.a. innføring av primær og sekundær skole. Dette sendes på 
høring til berørte parter høst 2019. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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F-45/19 
Endring av retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Mariann Jøssang Saksnr.:  18/02521-3 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 23/19 21.08.2019 
2 Formannskapet 45/19 28.08.2019 
3 Kommunestyret   
 
 
Innstilling fra HOK publiseres på nettbrett og på Ås kommunes hjemmeside 
her. Den foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Elever som er bosatt i Ås og går på Follo barne- og ungdomsskole og 

Rustadtunet får dekket skyssutgifter tur/retur hjemmet og SFO, i skolens ferier, 
plandager og øvrige fridager når SFO er åpen.   

2. Funksjonshemmede elever på 8.-10. trinn som benytter seg av et kommunalt 
tilbud tilsvarende SFO får dekket skyssutgifter tur/retur hjemmet og tilbudet, i 
skolens ferier, plandager og øvrige fridager når tilbudet er åpent.  

3. Vedlegg 3 forslag til endring av Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune, 
vedtas.   

 
Ås, 06.08.2019 
 
Trine Christensen                                            Ellen Benestad 
Rådmann                                                         Kommunalsjef oppvekst og opplæring 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalget for oppvekst- og kultur 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1 - Skjematisk oppsett av gjeldende retningslinjer for skoleksyss i Ås og forslag til 
endringer 
2 - Gjeldende Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune, endringer vedtatt 
17.2.2016 
3 - Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune - forslag til endringer 
4 - Høringssvar - Endring av regler for skoleskyss 
5 - Høringsbrev - Endring av retningslinje for skoleskyss i Ås kommune  947236_8_1 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Virksomhetsleder grunnskole 
Follo barne- og ungdomsskole 
Rustad skole 
Sjøskogen skole  

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-oppvekst-og-kultur-21-08-2019.350480.MD1I624310oa351.pts.html
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Follo barne- og ungdomsskole (FBU) flyttet skoleåret 2018/2019 til nye lokaler på 
Langhus i Ski kommune. Ny lokasjon har medført lenger reisevei for elever fra Ås 
kommune. Elevene fra Ås får gratis skoleskyss til og fra hjemmet og skolen, eller 
eventuelt fra skolefritidsordningen (SFO). Dette i henhold til opplæringsloven § 7-3. 
Ås kommune følger dette regelverket.  
 
Retten omfatter imidlertid ikke skyss på skolens fridager(skoleferier, plandager og 
øvrige fridager) når SFO er åpen. Da har foresatte selv ansvar for skyss til og fra 
SFO. Beliggenheten til FBU gjør det nå betydelig mer utfordrende å benytte offentlig 
transport. Alle foresatte har heller ikke mulighet til å reise i bil.  
 
De øvrige eierkommunene av FBU dekker utgifter til skyss på skolens fridager når 
SFO er åpen. Ås kommune vil endre gjeldende retningslinjer, slik at også elever ved 
FBU bosatt i Ås kommune får de samme rettighetene til skyss til og fra SFO på 
skolens fridager. I tillegg innebærer endringsforslaget at den samme utvidede 
rettigheten til skyss også skal gjelde elever ved Rustadtunet samt elever med 
funksjonshemming på 8.-10. trinn som benytter seg av et kommunalt tilbud 
tilsvarende SFO. Dette for et likeverdig tilbud om skyss.  
 
Fakta i saken: 
Rett til skoleskyss reguleres i opplæringsloven. I henhold til opplæringsloven § 7-1 
kan elever ha rett på gratis skoleskyss.  
 
Opplæringsloven § 7-3 regulerer skyss for funksjonshemmede eller midlertidig 
skadde eller syke. Elever som har rett til skyss etter denne lovparagrafen har rett til 
skyss uavhengig av avstand mellom hjem og opplæringssted.  
 
Elever som har plass i SFO, og som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig 
skade eller sykdom har behov for skyss, har rett til skyss til og fra SFO uavhengig av 
avstand til hjemmet, jf. opplæringsloven § 13-7. Denne retten omfatter imidlertid ikke 
skyss på skolens fridager. Med fridager menes skoleferier, plandager og øvrige 
fridager når SFO er åpen.  
 
Ås kommune er den eneste kommunen i Follo som per i dag ikke dekker utgifter til 
skyss for elever ved FBU til og fra SFO på skolens fridager.  
 
Rådmannen legger med dette fram forslag til endring av Retningslinjer for skoleskyss 
i Ås kommune. Forslaget vil kun endre rettigheter for elever ved FBU, Rustadtunet og 
elever med funksjonshemming på 8.-10. trinn som benytter seg av et kommunalt 
tilbud tilsvarende SFO. Endringene innebærer at den ovennevnte elevgruppen får 
rett til skyss til og fra SFO på skolens fridager. Øvrige endringer er kun strukturelle. 
Vedlagt følger en skjematisk oversikt over gjeldende retningslinjer og forslag til 
endret Retningslinje for skoleskyss i Ås kommune, ref. vedlegg 1 og 3.  
 
Forslag til endringer har vært ute på høring i perioden 1. juli -1. august 2019. 
Høringsbrevet følger vedlagt, ref. vedlegg 4.   
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Høringsinstanser har vært:  

- Foresatte til elever ved FBU som er folkeregistret i Ås kommune 
- Foresatte til elever ved Rustadtunet 

 
For tiden er det ingen elever med funksjonshemming på 8.-10. trinn som benytter seg 
av et kommunalt tilbud tilsvarende SFO. Denne gruppen foresatte har derfor ikke 
vært høringsinstans.  
 
Kommunen har mottatt ett høringssvar. Foresatte som uttalte seg stilte seg positive til 
endringsforslaget. Forslag til endringer som ble sendt ut på høring er lagt inn i forslag 
til endringer i Retningslinjer for skoleskyss i Ås, ref. vedlegg 3, under punkt 2.5 andre 
avsnitt og 2.6.  
 
2.5 Skyss til SFO for funksjonshemmede elever  
Elever med funksjonshemming på 1. – 7. trinn med plass i SFO har rett til skyss til og 
fra SFO, jf. opplæringsloven §§ 7-3 og 13-7. Retten til skyss gjelder uavhengig av 
avstanden mellom hjemmet og SFO. Retten omfatter ikke skyss i skoleferiene.  
 
Funksjonshemmede elever på 8.- 10. trinn som benytter seg av et kommunalt tilbud 
tilsvarende SFO, har rett til skyss til og fra dette tilbudet også på skolens fridager, 
herunder skoleferier, plandager og øvrige fridager når tilbudet er åpent.  
  
2.6 Skyss til SFO på skolens fridager for elever ved Follo barne- og 
ungdomsskole og Rustadtunet 
Elever ved Follo barne- og ungdomsskole og elever ved Rustadtunet har rett til skyss 
til og fra SFO på skolens fridager, herunder skoleferier, plandager og øvrige fridager, 
når SFO er åpen.  
 
 
Vurdering: 
De øvrige eierkommunene av FBU dekker skyss på fridager når SFO er åpen. 
Rådmannen mener at gjeldende retningslinjer bør endres, slik at også elever ved 
FBU tilhørende Ås kommune får tilsvarende rettigheter til skyss på skolens fridager. 
 
Det kan være utfordrende for enkeltfamilier å kunne gjøre seg bruk av SFO-tilbudet 
på skolens fridager etter at FBU endret lokasjon. Rådmannen mener at SFO bør 
være et reelt tilbud for familier med barn på FBU. Tilsvarende utvidede rettigheter til 
skyss bør også gjelde elever ved Rustadtunet og funksjonshemmede elever på 8.-
10. trinn som benytter seg av et kommunalt tilbud tilsvarende SFO. Dette for et 
likeverdig tilbud om skyss.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Skoleåret 2018/2019 var det 6 elever fra Ås kommune som hadde 100 % SFO-plass 
ved FBU. Ved Rustadtunet var det 4 elever som hadde SFO-plass. Det var ingen 
funksjonshemmede elever på 8.-10. trinn som benyttet seg av et kommunalt tilbud 
tilsvarende SFO. Rustad skole flytter inn i nytt skolebygg fra høsten 2019. 
Rustadtunet har fra skoleåret 2019/2020 mulighet til å utvide kapasitet.  
 

http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#7-3
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#13-7
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Antall elever som benytter seg av SFO-tilbudet ved FBU og Rustadtunet samt antall 
funksjonshemmede elever på 8.-10 trinn som benytter seg av et kommunalt tilbud 
tilsvarende SFO, vil variere fra år til år.  Det er vanskelig å beregne økonomiske 
konsekvenser da antall elever og omfang av behov for bistand vil variere.  
 
Det er opplyst følgende priser for skyss: 

 Minibuss: kr 204,- pr. elev pr. tur, som blir kr 408,- pr. dag pr elev 
 
Noen elever vil kunne være i behov for taxi, samt ledsager.  
 
Rådmannen anslår at merutgifter til skyss for denne elevgruppen vil ligge i underkant 
av kr 100 000,-. Anslaget inkluderer skyssutgifter til minibuss, taxi og ledsagere for 
skoleåret 2019/2020.  
 
 
Alternativer: 
Gjeldende Retningslinjer for skoleskyss i Ås endres ikke.   
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Ås kommune er den eneste kommunen i Follo som per i dag ikke dekker utgifter til 
skyss til og fra SFO på skolens fridager, for elever ved FBU. Ved å dekke utgifter til 
skyss på skolens fridager denne elevgruppen, vil Ås kommune ha tilsvarende praksis 
som de andre eierkommunene. 
 
Det gis tilsvarende rettighet til skyss til og fra SFO på skolens fridager for elever ved 
Rustadtunet og funksjonshemmede elever på 8.-10. trinn som benytter seg av et 
kommunalt tilbud tilsvarende SFO. Dette for et likeverdig tilbud.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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F-46/19 
Ny behandling - Barn i lavinntektsfamilier 
 
Saksbehandler:  Bjørn-Erik Pedersen Saksnr.:  19/00608-6 
Saksgang  Møtedato 
1 Ungdomsrådet 14/19 19.08.2019 
2 Hovedutvalg for helse og sosial 9/19 21.08.2019 
3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 24/19 21.08.2019 
4 Formannskapet 46/19 28.08.2019 
5 Kommunestyret   
 
 
 
Innstillinger fra øvrige utvalg publiseres på nettbrett og på Ås kommunes 
hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. Ås kommune skal jobbe tverrsektorielt, med utgangspunkt i barnets 

perspektiv og satse på tiltak som sikrer at barn i lavinntektsfamilier kan delta i 
sosiale aktiviteter. 

2. Prioritering av midler til aktuelle tiltak behandles i forbindelse med 
budsjettprosessen. 

3. Innsatsen for barn i lavinntektsfamilier forankres i «Helhetlig plan for barn og 
unge». 

 
Ås, 07.08.2019 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann Kommunalsjef 
 oppvekst og opplæring 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Formannskapet 
Kommunestyret  
 
Vedlegg: 
1 - Tidligere vedtak 
2 - Prosjektbeskrivelse - rapport familiekoordinator 
3 - Oversikt over tiltak barn i lavinntekt 
4 - Barnefattigdom og marginalisering 

https://www.as.kommune.no/moeter-og-saksdokumenter.350480.no.html
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Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
HHS 5/18 
HHS 19/18 
K-sak 9/18 
K-sak 87/18 
K-sak 93/18 
HOK 10/19 
HHS 2/19 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Virksomhetsleder barn, unge og familier 
Virksomhetsleder skole 
Virksomhetsleder barnehage 
Virksomhetsleder kultur og fritid 
Leder NAV Ås 
 

 
Saksutredning: 

 
Sammendrag: 
Kommunens arbeid mot barnefattigdom ble satt på dagsorden høsten 2017. 
Rådmannen ble da bedt om å utarbeide en samlet oversikt over kommunens arbeid 
mot barnefattigdom og fremme en politisk sak. Under seneste behandling av saken i 
HOK og HHS 10.04.2019 ble saken sendt tilbake for å svare ut kommunestyrets 
vedtak av 14.02.2018 K-sak 9/18 punkt 2 og 3. Rådmannen anser at disse punktene 
nå er svart ut under overskriften statlige og kommunale ordninger og satsninger. 
 
Etter flere runder med fokus på å besvare spørsmål av høy detaljgrad, ønsker 
rådmannen nå å flytte fokus fra detaljfokuseringen til felles mål og retning for det 
videre arbeidet.  
 
Det foreligger en rekke universelle ordninger nedfelt i lov og forskrifter som har til 
hensikt å utjevne sosiale forskjeller og skape muligheter for flere barn og unge. I 
tillegg er det en rekke statlige satsninger og lokalpolitiske føringer som skal støtte 
oppunder familier med lav inntekt. NAV er sentral i dette arbeidet – med mål om å få 
flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad. Naturlig nok er deres innfallsvinkel rettet 
mot de voksne.  
 
I 2015 lanserte regjeringen strategien Barn som lever i fattigdom (2015-2017). 
Strategien skal dempe effekten av å vokse opp i lavinntektsfamilier og forebygge at 
fattigdom går i arv. Barnekonvensjonen er overordnet rettesnor for strategien.  
 
Rådmannen ønsker i det videre arbeidet å ta utgangspunkt i barnets perspektiv og 
satse på tiltak som sikrer at barn i lavinntektsfamilier kan delta i sosiale aktiviteter, 
med mål om at alle barn og unge i Ås skal få mulighet til å utvikle sosial kapital. 
Sosial kapital er de ressurser som barn får tilgang til gjennom sine sosiale nettverk 
og aktiviteter. Sett ut ifra et helhetlig oppvekstbilde mener rådmannen at dette er et 
viktig perspektiv å ta og retning å gå, med henblikk på hvordan kommunen kan 
motvirke levekårsulemper blant barn og unge.  
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Fakta i saken: 
I vedtak av 06.09.2017 ble rådmannen bedt om å lage en god og samlet oversikt 
over kommunens arbeid mot barnefattigdom, og fremme en politisk sak høsten 2017. 
Saken startet opp i Ungdomsrådet, HHS og HOK januar 2018. På bakgrunn av 
kommunestyrets første behandling, jf. vedtak i K-sak 9/18, har saken og temaet vært 
oppe til politisk behandling i flere omganger. Etter formannskapets 
tilbakesendingsvedtak 21.11.2018, ble saken utredet på nytt, ref. F-sak 93/18 og K-
sak 87/18. Den nye saken (HHS 2/19 og HOK 10/19) ble sendt tilbake for å bedre 
svare ut punkt 2 og 3 i kommunestyrets opprinnelige vedtak i K-sak 9/18. 
 
Vedlagt følger oversikt over tidligere saksgang og vedtak knyttet til denne saken 
(vedlegg 1). Det henvises også i det nedenstående til prosjektrapport 
Familiekoordinator ved NAV Ås (vedlegg 2). Rådmannen mener rapporten, i tillegg til 
tidligere saksutredninger, i stor grad svarer ut tidligere spørsmål. 
 
Saksutredningen tar sikte på å belyse kommunens arbeid rettet mot barn i 
lavinntektsfamilier i et helhetlig perspektiv. Det gjøres rede for definisjoner, 
målemetoder, risikogrupper og status i Ås samt sentrale statlige satsninger og 
føringer, med hensikt om å sette rådmannens forslag til felles retning for det videre 
arbeidet i en kontekst. Prioritering av midler til aktuelle tiltak behandles i forbindelse 
med budsjettprosessen. Saksutredningen avgrenses derfor til kun å fokusere på 
felles mål og retning, som skal være førende i forbindelse med videre prioritering av 
midler.  
 
Felles mål og retning for det videre arbeidet  
Det er viktig at kommunens prioriterte tiltak og innsats rettet mot barn i 
lavinntektsfamilier sees i sammenheng med de lovpålagte tjenester knyttet til barn og 
unge (skole, barnehage, helse- og sosialtjenester), som gjennom sitt 
samfunnsoppdrag støtter oppunder holdninger og verdier med tanke på inkludering 
og fellesskap. Eksempelvis innebærer gratisprinsippet i skolen at kommunen ikke 
kan kreve at elevene eller foreldrene dekker utgifter i forbindelse med 
grunnskoleopplæringen, og kan heller ikke kreve egenbetaling for aktiviteter som er 
en del av opplæringen, men som foregår utenfor skoletiden. Målet med tydelige 
satsninger i det videre arbeidet er i så måte å løfte blikket mot en felles retning med 
fokus på tiltak som komplementerer det forebyggende arbeidet som allerede inngår i 
det daglige virke.  
 
Med dette som utgangspunkt fremmer rådmannen følgende forslag til felles mål og 
retning for den neste 4-årsperioden:  
 
Mål: Alle barn og unge i Ås skal ha mulighet til å delta sosialt.  
 
Kommunen skal jobbe tverrsektorielt, med utgangspunkt i barnets perspektiv, og 
satse på tiltak som sikrer at barn i lavinntektsfamilier kan delta i sosiale aktiviteter. 
Dette med mål om at alle barn og unge i Ås skal få mulighet til å utvikle sosial kapital, 
altså de ressurser som barn får tilgang til gjennom sine sosiale nettverk og aktiviteter.  
 
I det følgende er det listet opp en rekke eksempler på eksisterende tiltak, og tiltak 
kommunen vil jobbe videre med:  
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- Opplevelseskort  
- Sommerjobb for ungdom  
- Utstyrsbod  
- Meråpent bibliotek  
- Gratis ungdomshus  
- Gratis idrettsskole for elever på 1.trinn  
- Tilgang til eget nettbrett (1:1 iPad i barneskolene)  
 
Vedlagt følger også en oversikt over tidligere utprøvde tiltak, pågående tiltak, samt 
oversikt over årets søknader til Nasjonal tilskuddsordning for barn i lavinntektsfamilier 
(vedlegg 3). Tre av søknadene er innvilget. I forbindelse med prosjektet 
Familiekoordinator ved NAV Ås, følger prosjektrapporten vedlagt i saken. 
 
Definisjoner, målemetoder og status  
Fattigdomsbegrepet brukes ikke bare om situasjoner der en person mangler mat, 
klær og tak over hodet. I en moderne velferdsstat innebærer fattigdom også at det å 
mangle muligheter for å delta sosialt, på lik linje med resten av samfunnet (Fløtten, 
2009. Barnefattigdom. Oslo: Gyldendal).  
 
Relativ fattigdom knyttes til det å mangle ressurser for å kunne fungere sosialt, og 
delta i de aktivitetene og å ha den levestandarden som er vanlig i samfunnet. Denne 
forståelsen bygger på sosiale normer i samfunnet for hva som er akseptable og ikke 
akseptable levekår (Seim & Larsen, 2011. Barnefattigdom i et rikt land. 
Kunnskapsoppsummering om fattigdom og eksklusjon blant barn i Norge. HiOA).  
 
Norge har ingen offisiell fattigdomsdefinisjon eller fattigdomsgrense, men offentlige 
tiltaksplaner og handlingsplaner mot fattigdom har siden 2001 lagt EU og OECD sine 
relative lavinntektsmål til grunn for fattigdomsforståelsen. Det er tre mål som ofte 
benyttes for å måle relativ fattigdom; lavinntekt, mangel på levekårsgoder, og 
subjektive mål. I denne saksutredningen fokuseres det kun på lavinntekt og mangel 
på levekårsgoder som indikator på fattigdom. Dette begrunnes i at et mål på 
selvopplevelse av fattigdom krever omfattende kartlegginger av om folk oppfatter seg 
som fattige.  
 
Lavinntekt  
I Norge (via SSB) og i EU (via Eurostat) settes lavinntektsgrensen vanligvis ved 60 
prosent av medianinntekten i landet. Statistikken baseres på husholdningens 
samlede inntekt etter skatt. Dette inkluderer offentlige overføringer. Husholdningen 
blir justert for sammensetning av barn og voksne i husholdet. Personer som tilhører 
en husholdning med inntekt under denne inntektsgrensen regnes for å ha lav inntekt. 
Når man måler lavinntekt over en periode på tre år, kalles dette for vedvarende 
lavinntekt.  
 
Forskjellige lavinntektsmål påvirker resultatene. Men selv om man benytter ulike mål 
på lavinntekt, viser statistikken den samme trenden på nasjonalt nivå – at andelen 
barn i lavinntektsfamilier er økende over tid.  
 
Det kan imidlertid ikke settes likhetstegn mellom det å ha lav inntekt, og det å 
oppleve en dårligere levestandard og færre muligheter til å delta i aktiviteter enn barn 
flest. Men barn i husholdninger med lavinntekt regnes som å ha risiko for å oppleve 
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fattigdom, særlig om lavinntekten er vedvarende. Å måle barn i familier med 
lavinntekt er derfor en indikator på risiko for fattigdom blant barn (Bufdir).  
 
Mangel på levekårsgoder  
Dårlige levekår kan komme til uttrykk gjennom å mangle sentrale levekårsgoder, det 
vil si eiendeler og aktiviteter som er nødvendige for å ha en akseptabel levestandard. 
Eksempelvis kan dette handle om å ha råd til å reise på ferie, delta i fritidsaktiviteter, 
eller delta i bursdager med gave. Mål på hvem som mangler levekårsgoder kan 
fungere som en indikator på fattigdom. Tilnærmingen reflekterer ikke at folk kan ha 
en god levestandard selv om de mangler visse goder. 
 
Fattigdom blant barn  
Husholdninger som har størst risiko for å havne i lavinntektsgruppen, og kjennetegn 
på familier med risiko for lavinntekt:  
1. Foreldre med lav eller ingen yrkestilknytning  

2. Enslige forsørgere  

3. Lav utdanning  

4. Barn med innvandrerbakgrunn  
 
Barn i familier med lav inntekt er utsatt for mange ulike levekårsulemper. Vedlagt 
følger en oversikt, utarbeidet av Bufdir, som illustrerer hvordan levekårsulemper 
knyttet til økonomi, lokalmiljø, helse, deltakelse/skole og samspill kan påvirke 
hverandre (vedlegg 4).  
 
Status i Ås kommune  
Indikatorene er hentet fra barnefattigdom.no, og sier noe om status på 
barnefattigdomsfeltet for Ås, hvorvidt det har skjedd endringer over tid og kjennetegn 
på barnefamilien som risikerer å oppleve fattigdom. Indikatorene kan imidlertid ikke si 
noe om hvorfor og hvordan endringen skjer. Indikatorene gir en pekepinn på 
utviklingen. 
 
Omfang 
 2013 2014 2015 2016 
1. Barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt 6,7 7,1 8 8,9 
2. Barn i husholdninger med lavinntekt siste år 5,2 5,1 6,5 5,5 
3. Barn i husholdninger med lavinntekt siste år etter lokale 
lavinntektsgrenser 

5,2 5,1 6,5 5,5 

 
Risiko 
 2013 2014 2015 2016 
4. Barn i husholdninger med enslig forsørger 8,5 10 8,7 8,5 
5. Barn i husholdninger uten yrkestilknyttede personer 4,9 5,4 6,5 6 
6. Barn i husholdninger som har mottatt sosialhjelp i løpet av året 2,9 3,9 3,7 3,6 
7. Barn i husholdninger der minst én person mottar uføretrygd 3,4 4,2 4,1 4,3 
 
Boforhold 
 2015 2016 
8. Barn i husholdninger som bor trangt (rom og kvm) 17,9 18,9 
9. Barn i husholdninger med lavinntekt som bor trangt (rom og kvm)  55,6 52,4 
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Om indikator  
 

1. Indikatoren måler barn 0-17 år i husholdninger med vedvarende lavinntekt (treårsperiode, 
EU60). 

2. Indikatoren måler barn 0-17 år i husholdninger som har mindre enn 60 % av medianinntekten i 
Norge, og med en brutto finanskapital under 1 G.  

3. Indikatoren måler barn 0-17 år i husholdninger som har mindre enn 60 % av medianinntekten i 
den enkelte kommune, og under 1 G i brutto finanskapital. Indikatoren måles på samme måte 
som indikatoren "Barn i husholdninger med lavinntekt siste år". 

4. Denne variabelen måler barn 0-17 år i husholdninger som har en enslig forsørger. Det er den 
registrerte bostedsadressen til barnet pr. 31.12 som statistikken baserer seg på. SSBs 
registerdata sier ingenting om graden av delt omsorg. Barnebidrag gjennom private avtaler er 
ikke med i inntektsstatistikken.  

5. Barn 0-17 år i husholdninger uten yrkestilknyttede personer.  
6. Indikatoren måler barn 0-17 år i husholdninger som har mottatt sosialhjelp det siste året. Hvis 

minst én person i husholdningen har mottatt sosialhjelp i løpet av inntektsåret, så regnes 
husholdningen som å være sosialhjelpsmottaker. 

7. Indikatoren viser barn 0-17 år i husholdninger der minst én person mottar uføretrygd. 
8. Indikatoren måler barn 0-17 år i husholdninger som er trangbodd.  
9. Indikatoren måler barn 0-17 år i husholdninger med lavinntekt siste år, som er trangbodd. 

 
Begrepsavklaringer:  
 
Uten yrkestilknytning: For at du skal regnes som yrkestilknyttet må din arbeidsinntekt overstige 
folketrygdens minsteytelse på 2,28 G. I 2016 tilsvarte 2,28 G følgende inntekt: 209 167 kr. Inntekten er 
etter skatt. Det vil si at en husholdning kan bli regnet som uten yrkestilknytning, selv om forsørgerne er 
i arbeid. 
 
Trangbodd: Husholdninger regnes som trangbodd dersom: 1. Antall rom i boligen er mindre enn antall 
personer eller én person bor på ett rom, og 2. Antall kvadratmeter (p-areal) er under 25 kvm per 
person. I tilfeller hvor det mangler opplysninger om antall rom eller p-areal, vil husholdninger regnes 
som trangbodde dersom en av de to betingelsene er oppfylt (SSB). 
 
Datagrunnlag 
Statistisk sentralbyrå. Registerbasert inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger. 
 
Ytterligere informasjon om indikator og datagrunnlag er å finne på www.barnefattigdom.no  

 
 
 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har på forespørsel gitt følgende 
vurdering av statistikken for Ås kommune:  
 
Ås har stort sett verdier under gjennomsnittet for både fylket og hele landet, og dette 
kan tolkes positivt for kommunen. Ås har en litt høyere andel barn med vedvarende 
lavinntekt i forhold til de andre kommunene i Follo og dette har vært en trend over 
flere år. Indikatoren som måler lavinntekt over ett år og ekskluderer 
barnehusholdninger med formue er lav sammenlignet med landsgjennomsnittet, og 
dermed kan det tyde på at Ås har en del barnefamilier som har lavinntekt, men som 
samtidig har en del oppsparte midler. Når man ekskluderer de med oppsparte midler 
på 1G eller mer ligger Ås på linje med de andre kommunene.  
 
Ås har flere barn i husholdninger med lavinntekt over en treårsperiode, men hva som 
ligger bak dette vet man ikke da annen statistikk ikke gir det svaret. Det kan ha noe 
med næringene i Ås å gjøre, demografien og det generelle inntektsnivået til 
barnefamiliene i kommunen. 
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Det er viktig å huske at dette er indikatorer som skal gi en pekepinn på utviklingen, 
og selv om en enkeltindikator som vedvarende lavinntekt skiller seg litt ut, har Ås 
ganske lave andeler i forhold til landet og på mange av variablene i forhold til 
kommunene dere sammenligner dere med. Det er kanskje viktigere å se på 
helhetsbildet, heller enn å fokusere på én enkelt indikator. Bufdir mener at 
statistikken tyder på at Ås har et mindre omfang av barnefattigdom / risiko for 
barnefattigdom enn kommuner flest.  
 
Selv om de siste tallene som foreligger på barnefattigdom.no er fra noen år tilbake, 
gir det likevel en god pekepinn på hvordan situasjonen er i dag. 
 
Statlige og kommunale ordninger og satsninger  
Det foreligger en rekke universelle ordninger nedfelt i lov og forskrifter fra statlig hold, 
som har til hensikt å utjevne sosiale forskjeller og skape muligheter for flere. Gratis 
kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage, bostøtte og 
kvalifiseringsprogrammet er noen eksempler på dette. Gratis ungdomshus, redusert 
foreldrebetaling i SFO og delmål i boligpolitisk handlingsplan som omhandler 
boligsosiale føringer, er eksempler på kommunale prioriteringer og føringer.  
 
Ansvar for forvaltning og håndheving av de mange ordningene ligger i stor grad på 
NAV, men en betydelig del ligger også på den øvrige kommunale forvaltning. NAV 
består som kjent av den statlige Arbeids- og velferdsetaten og de delene av 
kommunenes sosialtjenester som inngår i de felles lokale kontorene. Med mål om å 
få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad, styres naturlignok NAVs 
innfallsvinkel, i arbeidet rettet mot barn i lavinntektsfamilier, mot de voksne.  
 
Regjeringen har som mål å skape muligheter for alle. I 2015 lanserte regjeringen 
strategien Barn som lever i fattigdom (2015-2017). Fokus har vært sikre barn i 
lavinntektsfamilier et rikere aktivitetstilbud slik at de kan delta i sosiale aktiviteter og 
idrett på lik linje med andre barn. Strategien skal dempe effekten av å vokse opp i 
lavinntektsfamilier og forebygge at fattigdom går i arv. Barnekonvensjonen er 
overordnet rettesnor for strategien. Rapporten som oppsummerer erfaringer fra 
arbeidet med strategien konkluderer blant annet med det hovedfunn at 
barneperspektivet nå ivaretas stadig bedre innenfor barnefattigdomsfeltet.  
 
I statsbudsjettet er det i 2019 satt av nærmere 300 millioner kroner til Nasjonal 
tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier (tidligere Nasjonal 
tilskuddsordning mot barnefattigdom). Målet er å motvirke og/eller dempe 
konsekvensene av fattigdom blant barn og unge. Tilskuddsordningen skal være et 
virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og unge skal få delta på viktige 
sosiale arenaer som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og 
sosiale situasjon. Denne tilskuddsordningen er ett av flere tiltak i den ovennevnte 
strategien.  
 
I tillegg til den nevnte Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i 
lavinntektsfamilier, finnes det også en rekke andre ordninger kommunen kan søke 
om midler fra; barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, støtte til oppfølgings- og 
losfunksjoner for ungdom og tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontor, 
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tilskuddsordning for kriminalitetsforebyggende tiltak, Frifond og ulike tilskudd fra 
Korus-Øst. Listen er ikke uttømmende. 
 
Ås kommune har startet prosessen for å endre tilhørighet fra kommunegruppe 4 til 
kommunegruppe 3 i husbankens bostøtteordning. Henvendelse er gjort til 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  
 
Om kvalifiseringsprogrammet  
I arbeidet med kvalifiseringsprogrammet samarbeider NAV Ås med ulike private og 
offentlige arbeidsgivere, diverse tiltaksarrangører, internt innad i NAV Ås og andre 
enheter i NAV. 
 
Det samarbeides/arbeides også opp mot helseapparatet, skoler og offentlige etater i 
forhold til tilrettelegging for at brukerne skal stå forberedt og ha bedre muligheter til å 
komme i lønnet arbeid.  
 
Deltakerne i kommunens kvalifiseringsprogram får økonomisk rådgivning. Det er 
vanlig at deltakerne får hjelp med bestilling av skattekort og politiattester. Deltakerne 
får også bistand i forhold til kontakt med banker, telefon og strømleverandører. De får 
bistand i forbindelse med søknader av f.eks. reisebevis og oppholdstillatelser med 
mere. Slik hjelp er viktig for deltakerne å få for også å kunne fokusere på jobb og 
aktivitet. 
 
Virkemidler som benyttes i kommunens kvalifiseringsprogram; arbeidsmarkeds-
opplæringskurs av kortere eller lenger varighet, arbeidstreningsplasser, lønnstilskudd 
og samtaler.  
 
Det er NAV sine vurderinger og virkemidler samt samarbeidet med deltakerne og 
samarbeidspartnere som er avgjørende for at tiltakene skal ha effekt. Det er viktig å 
matche deltakere med det riktige tiltaket / tiltakene. For noen deltakere vil det være 
hensiktsmessig med ett lengre løp på en arbeidsmarkedsbedrift i 
arbeidsforberedende trening. På et slikt tiltak vil det være tett oppfølging. For andre 
deltakere vil det beste være en kortvarig arbeidstrening. Kvalifiseringsprogrammet gir 
mulighet til individtilpassede program, noe som er en avgjørende faktor for å lykkes.  
 
Nedenfor gjøres det rede for erfaringer fra arbeidet med deltakere i 
kvalifiseringsprogrammet som har barn og som dermed lever i lavinntekt. I det siste 
halvannet året har NAV Ås hatt oppfølging av 8 deltakere med barn.  
 

1. Enslig deltaker med flere barn. Jobbet for at deltaker skulle fullføre utdanning.  
Deltaker valgte å trekke seg fra å fullføre utdanning og få seg arbeid innen 
butikk. Vedkommende var på arbeidstrening i butikk kombinert med 
helseoppfølging.  Deltaker har helseutfordringer og har søkt helserelatert 
ytelse og avsluttet kvalifiseringsprogrammet.  

2. Deltaker, gift og med barn.  Flyktning med omfattende språkproblemer som 
ikke fullførte norskopplæring innen perioden med introduksjonsprogrammet.  
Vedkommende har i tillegg helseproblemer. Kartlegging av motivasjon og 
arbeidsrettet aktivitet gjennom arbeidsgruppa. Avsluttet 
kvalifiseringsprogrammet grunnet språkutfordringer og motivasjon. 
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3. Deltaker, gift og med barn. Flyktning med omfattende språkproblemer. Vært 
lang tid i tiltak med tett oppfølging. Utprøving intern og ekstern arbeidstrening. 
Omfattende helseproblematikk men også noen utfordringer i forhold til andre 
grunner som motivasjon og religion.  Vedkommende har søkt helserelatert 
ytelse og avsluttet kvalifiseringsprogrammet. 

4. Gift deltaker med flere barn. Gått på voksenopplæring kombinert med jobbsøk. 
Deltaker har valgt å avslutte kvalifiseringsprogrammet for å være hjemme med 
barn. Vedkommende har som målsetting å fullføre studier. I forbindelse med 
gjenopptak av kvalifiseringsprogrammet valgte familien å flytte ut fra Ås 
kommune da ektefelle fikk lønnet arbeid i en annen del av landet. 

5. Deltaker med forsørgelsesplikt. Vedkommende har deltatt på 
arbeidsmarkedsopplæringskurs og vært en kortere periode i arbeidstrening 
som gikk over til lønnet arbeid. I forbindelse med lønnet arbeid ble 
lønnstilskudd brukt som virkemiddel. NAV har i perioden med 
kvalifiseringsprogrammet hatt tett dialog med tiltaksarrangør og vært på møte 
hos arbeidsgiver samt mye kontakt per telefon. Deltaker er nå selvforsørget.  

6. Gift deltaker med flere barn. Deltaker fullfører grunnskole. Planen er 
arbeidsrettet aktivitet gjennom kurs eller arbeidstrening samt at deltaker skal 
fullføre fag på videregående nivå. Familie er selvforsørget. 

7. Deltaker med forsørgelsesplikt. Vedkommende har deltatt på 
arbeidsmarkedsopplæringskurs og vært på arbeidstrening. Arbeidstrening gikk 
over til lønnet arbeid med lønnstilskudd i en kortere periode. Deltaker har nå 
lønnet arbeid uten støtte fra NAV. NAV har i hele perioden hatt tett dialog med 
flere møter med tiltaksarrangør og arbeidsgiver. Arbeidsgiver er en større og 
veletablert bedrift. Deltaker er nå selvforsørget. 

8. Enslig deltaker med forsørgelsesplikt. Har tidligere deltatt i 
kvalifiseringsprogrammet. I forbindelse med nytt regelverk for 
kvalifiseringsprogrammet fra den 01.01.19. har deltaker hatt mulighet til å 
søkes inn på nytt. Deltaker startet på arbeidsmarkedsopplæringstiltak med tett 
oppfølging. Deltaker har siden oppstart hatt mye fravær fra tiltaket, og har ved 
flere anledninger på grunn av blant annet sykdom avlyst møter og aktivitet. 
NAV gjør faglige vurderinger i forhold til utskriving av tiltak og stans av 
kvalifiseringsprogrammet (nytt regelverk gjør det enklere å ta inn deltaker  
kvalifiseringsprogrammet etter en stans) Det vil nå også fra NAV sin side 
initieres et tett samarbeid med helseapparatet og andre kommunale instanser.  

Av deltakere som ikke har forsørgelsesplikt for barn, har frem til nå i 2019, 3 personer 
avsluttet kvalifiseringsprogrammet med resultat lønnet arbeid. Alle 3 er  
nå selvforsørget. En av dem er over 60 år, en av dem er drop-out elev fra 
videregående skole. To av dem er fra land utenfor EØS-området og har til dels store 
språkproblemer. En fjerde deltaker er nå på arbeidstrening i Ås kommune.  
 
NAV er her i dialog med arbeidsgiver om at arbeidstreningen nå innen kort tid vil gå 
over i lønnet vikarjobb i forbindelse med ferieavvikling.  
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Effekten med programmet og de tiltak som har vært brukt i forhold til deltakere med 
barn har vært lønnet arbeid, få avklart deltakere imot arbeidsavklaringspenger og 
studier. For deltakere uten forsørgelsesplikt for barn har effekten/resultatet med 
programmet og tiltakene i vesentlig grad vært lønnet arbeid.   
En effekt har også vært at deltakere av kvalifiseringsprogrammet med målsetting om 
lønnet arbeid har kunnet direkte avklares imot uføre, men også imot deltakelse i 
arbeidsavklaringspenger. Dette da den tette oppfølgingen og det varierte 
aktivitetsnivået i kvalifiseringsprogrammet gir en god arbeidsevneavklaring.  
Målsettingen vil alltid være at deltakere i kvalifiseringsprogrammet blir selvforsørget 
enten gjennom arbeid eller studier (studielån/bidrag).  
Lønnet arbeid i seg selv er ikke alltid nøkkelen til å unngå barnefattigdom. 
Stillingsstørrelse, lønn, sivilstatus, eventuell størrelse på barnebidrag, antall barn og 
husleie påvirker en barnefamilies økonomi. 
 
Fremover vil fokus være på målgruppene barnefamilier og ungdommer. Også øvrige 
grupper som fyller kriterier for kvalifiseringsprogrammet vil det satses på. En viktig 
suksessfaktor vil være individtilpasset kvalifiseringsprogram. Endringer i lovverket fra 
den 01.01.2019 gjør det nå mulig å delta i kvalifiseringsprogrammet mer enn en 
gang. Tidligere deltakere vil være aktuelle for programmet en andre gang.  
 
Kvalifiseringsprogrammet i seg vil i de fleste tilfeller ikke gjøre en barnefamilie 
selvforsørget eller unngå å havne i barnefattigdom. Flere av deltakerne trenger 
supplerende økonomisk hjelp når de deltar i programmet. Kvalifiseringsprogrammet 
er ett virkemiddel at på sikt få familier selvforsørget.  
 
 
Vurdering: 
Kommunen har et omfattende ansvar for å bidra til gode levekår i befolkningen. Selv 
om det allerede foreligger en rekke statlige og kommunale ordninger som støtter 
oppunder familier med lav inntekt, strekker dette ansvaret seg forbi ordninger nedfelt 
i lov og forskrift. Tidlig og forebyggende innsats med henblikk på lokalmiljø, helse og 
oppvekst er sentralt i enhver kommunens arbeid for å lykkes med å bidra til gode 
levekår.  
 
Det er et faktum at sosiale forskjeller har betydning for barns levekår og muligheter 
og at barn i husholdninger med lav inntekt er utsatt for mange levekårsulemper. 
 
Betydningen av å kunne delta sammen med jevnaldrende, ha positive rollemodeller 
og få tilgang til sosiale ressurser i lokalsamfunnet påvirker individets livssjanser.  
 
Ifølge Bufdir kan sosial intervensjoner som sikrer deltakelse i fritidstilbud, 
ferieopplevelser eller ulike alternative mestringsarenaer for barn og unge, vurderes 
som en viktig faktor i sosial- eller integreringspolitikken som et bidrag for å forebygge 
at sosial ulikhet går i arv. Man kan således si at initiativer for å sikre sosial inkludering 
under oppveksten kan forankres i et sosialt investeringsperspektiv da sosiale 
aktiviteter gir grunnlag for læring og utvikling. De trenes i sosialt samspill, lærer å 
forstå sosiale koder og øker sin sosiale kompetanse, samt får mulighet til å oppleve 
tilhørighet og mestring. Dette er forhold barna og ungdommene vil ha nytte av i 
utdanningsløpet og fremtidig arbeid. 
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Åpne og inkluderende tiltak som tar utgangspunkt i barnets perspektiv, er nok en 
suksessfaktor Bufdir løfter frem. Da regjeringen lanserte strategien Barn som lever i 
fattigdom (2015-2017), ble barnets perspektiv satt på dagsorden, i det 
Barnekonvensjonen er en overordnet rettesnor for strategien. Føringene er tydelige – 
det skal satses på tiltak som sikrer at barn i lavinntektsfamilier kan delta i sosiale 
aktiviteter. Tiltakene skal med andre ord sikre at barn og unge har gode levekår her 
og nå. Strategien skal dempe effekten av å vokse opp i lavinntektsfamilier og hindre 
at fattigdom går i arv.  
 
Rådmannen tar signalene til etterretning. For de tidligere nevnte eksempler på 
eksisterende tiltak, og tiltak kommunen vil jobbe videre med, er det gjennomgående 
at barnets perspektiv står i fokus. Satsninger og tiltak som springer ut fra et 
barneperspektiv vil i tillegg være et viktig supplement til NAVs perspektiv som i 
hovedsak er rettet mot de voksne. Det å kunne delta i sosiale aktiviteter sammen 
med jevnaldrende ansees som et viktig levekårsgode, og det kan blant annet ha 
betydning for barn og unges psykiske helse. 
 
Studenter med barn er ikke kategorisert som en lavinntektshusholdning. Likevel er 
det slik at studenter med barn sannsynligvis har lav inntekt i en periode, noe som kan 
begrense barnas muligheter til å delta sosialt. Rådmannen mener derfor denne typen 
husholdning også er en viktig gruppe å favne gjennom åpne og inkluderende tiltak, i 
og med Ås kommune er en universitetskommune med mange studenter.  
 
Politisk og administrativ behandling i kommunen som sørger for oppmerksomhet, 
forankring og kjennskap til aktiviteten, er en viktig suksessfaktor i innsatsen mot 
barnefattigdom. Rådmannen erkjenner behovet for bedre koordinering og 
samhandling rundt kommunens innsats for å redusere negative konsekvenser av 
fattigdom blant barn og unge.  
 
Foreldrenes økonomiske situasjon påvirker barnas oppvekst både direkte og 
indirekte, da økonomiske utfordringer opptrer ofte sammen med andre problemer 
som for eksempel psykiske lidelser, vold og rus. Kompleksiteten i oppgaveløsningen 
fordrer tverrsektoriell samhandling. Samhandling og innsats for barn i 
lavinntektsfamilier vil forankres i Helhetlig plan for barn og unge. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Saken legger ikke opp til noen økonomiske konsekvenser. Forslag til prioriterte tiltak 
vil innarbeides i forbindelse med budsjettprosessen. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
 
Alternativer: 
Foreslått mål og retning besluttes ikke, og saken tas til orientering. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen mener det er nødvendig at det settes mål og retning for kommunens 
videre arbeid med barn i lavinntektsfamilier. Forslag til mål og retning er satt ut ifra et 
barneperspektiv. Rådmannen mener at satsninger og tiltak som springer ut fra 
barnets perspektiv vil være et viktig supplement til NAVs innfallsvinkel, som i 
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hovedsak er rettet mot de voksne. Det å kunne delta i sosiale aktiviteter sammen 
med jevnaldrende ansees som et viktig levekårsgode, og det kan blant annet ha 
betydning for barn og unges psykiske helse.  
 
Det er viktig å understreke at det allerede i dag gjøres mye forebyggende arbeid for å 
motvirke negative konsekvenser som lavinntekt kan medføre. Det gjenstår imidlertid 
å sette felles mål og retning for å kunne systematisere og prioritere blant flere 
aktuelle tiltak. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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F-47/19 
Administrativt vertskommunesamarbeid om voksenopplæring- og 
kvalifiseringstilbud etter opplæringsloven og introduksjonsloven 
 
Saksbehandler:  Mariann Jøssang Saksnr.:  19/01030-5 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 26/19 21.08.2019 
2 Hovedutvalg for helse og sosial 10/19 21.08.2019 
3 Formannskapet 47/19 28.08.2019 
4 Kommunestyret   
 
 
 
Innstillinger fra øvrige utvalg publiseres på nettbrett og på Ås kommunes 
hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Ås kommune går sammen med Frogn og Vestby kommuner om et 
administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 20-2, om 
voksenopplæring- og kvalifiseringstilbud etter opplæringsloven og 
introduksjonsloven.  

2. Vedlagt samarbeidsavtale vedtas, og det inngås to likelydende 
samarbeidsavtaler med Frogn kommune og Vestby kommune. 

3. Det nedsettes et samarbeidsråd i tråd med samarbeidsavtale snarlig etter 
vedtak om vertskommunesamarbeid er fattet i Ås, Frogn og Vestby 
kommuner. Samarbeidsrådet skal utarbeide nødvendige retningslinjer og 
rutiner. 

 
Ås, 05.08.2019 
 
Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt 
Rådmann Kommunalsjef helse og mestring 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret  
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
Vedlegg: 
Anbefaling om vertskommunesamarbeid for voksenopplæring og kvalifisering 
Samarbeidsavtale Ås Vestby og Frogn vertskommunesamarbeid for 
voksenopplæring og kvalifisering 
Svar på ønske om administrativt vertskommunesamarbeid om 
voksenopplæringstilbud 

https://www.as.kommune.no/moeter-og-saksdokumenter.350480.no.html
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Svar på ønske om administrativt vertskommunesamarbeid om 
voksenopplæringstilbud 
Invitasjon til administrativt vertskommunsamarbeid med Ås kommune 
Ønske om administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28 b med 
Ås Kommune 
 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kommunalsjef for helse og mestring 
Kommunalsjef for oppvekst og opplæring 
Leder for NAV Ås 
Rektor ved Ås voksenopplæring 
Utdanningsforbundet 
Fagforbundet 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Frogn og Vestby kommuner har sendt henvendelse til Ås kommune med ønske om 
administrativt vertskommunesamarbeid om: 

 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere 
 Introduksjonsprogram  
 Grunnskole for voksne 

 
På bakgrunn av henvendelsene har det blitt nedsatt en arbeidsgruppe med deltakere 
fra alle tre kommuner.  
 
Arbeidsgruppen anbefaler at det etableres et sentralisert samarbeid om 
voksenopplæring og kvalifisering organisert som et vertskommunesamarbeid, etter 
kommuneloven § 20-2 (ny kommunelov gjeldende fra 1.1.2020 som tilsvarer 
gjeldende kommunelov § 28-b), med Ås som vertskommune. Samarbeidet skal:  

 Sikre god styringsmodell mellom deltakende kommuner 
 Åpne opp for mer fleksibilitet og forutsigbarhet i oppgaveløsningen 
 Effektivisere tjenesten 
 Utnytte fagkompetanse på tvers av kommuner og fagfelt 

 
Fakta i saken: 
Organisering av Ås voksenopplæringssenter 
Siden våren 2017 har gradvise organisasjonsendringer ved Ås 
voksenopplæringssenter (Ås VO) blitt vedtatt, (ref. K-sak 27/17 og 27/18). Endringer 
gjennomført i tråd med vedtak innebærer at følgende tjenester ligger nå ved Ås VO:   

 Ordinær grunnskole for voksne 
 Særskilt tilrettelagt opplæring for voksne (STO) 
 Norsk og samfunnskunnskap for innvandrere 
 Ansvar for undervisningstiltak i introduksjonsprogrammet for flyktninger  

 
Porteføljen av tjenester ved Ås VO viser at kommunen har et helhetlig 
voksenopplærings- og kvalifiseringstilbud for voksne etter opplæringsloven og 
introduksjonsloven.  
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Henvendelser fra Frogn og Vestby kommuner 
Frogn og Vestby kommuner har til nå ivaretatt lovpålagte tjenester innen 
voksenopplæring og introduksjonsprogram for nyankomne flykninger gjennom Follo 
kvalifiseringssenter, et interkommunalt selskap drevet av kommunene Frogn, Vestby 
og Ski. Follo kvalifiseringssenter opphører med virkning fra 1.1.2020. 
Grunnskoleopplæring kjøpes av Ski voksenopplæring.  
 
Frogn og Vestby kommuner ønsker nå å legge til rette for ivaretagelse av de samme 
tjenestene gjennom større enhet og fagmiljøer enn det som er mulig å etablere alene 
i egen kommune. Ås kommune mottok april 2019 henvendelser fra begge 
kommunene med ønske om administrativt vertskommunesamarbeid om 
voksenopplæring- og kvalifiseringstilbud; opplæring i norsk og samfunnskunnskap for 
nyankomne innvandrere, introduksjonsprogram og grunnskole for voksne.  
 
I henvendelsene trekkes det frem i deres anmodning at de er kjent med at Ås 
kommune har et velfungerende tilbud innenfor voksenopplæring og 
introduksjonsarbeid.  
 
I mai 2019 ble det nedsatt en arbeidsgruppe med deltakere fra alle tre kommuner. 
Styringsgruppen for arbeidsgruppen er rådmennene i de 3 kommunene. 
Hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet og Fagforbundet i Ås har vært involvert i 
prosessen, samt plasstillitsvalgt ved Ås VO.  
 
 
Status i Ås, Frogn og Vestby kommuner 
 
Deltakertall 
 
DELTAKERTALL PR. 1.6. 2019 Ås Frogn Vestby Sum: 

Norsk rett og plikt 32 13 13 58 

Introduksjonsprogram ordinært 16 8 25 49 

Introduksjonsprogram grunnskole 7 3 6 16 

Grunnskole utenfor introduksjonsprogrammet 12 7 7 26 

Introduksjonsprogram individuelt tilpasset   3 2 5 

Sum: 67 34 53 154 
 

DELTAKERTALL PROGNOSE HØST 2019/VÅR 
2020 Ås Frogn Vestby Sum: 

Norsk rett og plikt 25 13 13 51 

Introduksjonsprogram ordinært 15 15 18 48 

Introduksjonsprogram grunnskole 3 3 4 10 

Grunnskole utenfor introduksjonsprogram 5 3 13 21 

Introduksjonsprogram individuelt tilpasset 7 2 1 10 

Sum: 55 39 49 140 
 
Oversiktene over viser en nedgang i samlet antall deltakere og dette vil trolig fortsette 
framover, men da avhengig av nasjonale variasjoner med påfølgende 
bosettingsvedtak i den enkelte kommune. 
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Lokasjon 
Ås VO holder til i leide lokaler i Moerveien 10 i sentrum av Ås. Senteret disponerer 2 
klasserom i 1. etasje og 6 klasserom i 2. etasje. I tillegg er det flere grupperom, 
kontorer, lærerarbeidsplasser og kantine. Samlet areal: 1154 kvm. Gjeldende 
leieavtale utløper 31.12.2022.   
 
Det er en stor fordel at lokalene ligger nær togstasjon og bussholdeplass.  
 
Arbeidsgiverforhold 
Frogn og Vestby kommuner har ikke arbeidsgiveransvar for noen av de ansatte ved 
Follo kvalifiseringssenter. 
 
 
 
Arbeidsgruppens anbefalinger 
Arbeidsgruppen anbefaler at det etableres et sentralisert samarbeid om 
voksenopplæring og kvalifisering organisert som et vertskommunesamarbeid 
(kommuneloven § 20-2) med Ås som vertskommune. Samarbeidet skal:  

 Sikre god styringsmodell mellom deltakende kommuner 
 Åpne opp for mer fleksibilitet og forutsigbarhet i oppgaveløsningen 
 Effektivisere tjenesten 
 Utnytte fagkompetanse på tvers av kommuner og fagfelt 

 
Grunnlagsdokumentet for arbeidsgruppens anbefalinger, samt forslag til 
samarbeidsavtaler følger vedlagt. Samarbeidsavtaler etter kommuneloven § 20-2 
skal være bilaterale. Det betyr at det må inngås separate avtaler mellom 
vertskommune og hver enkelt samarbeidskommune.  
 
Delegerte oppgaver og myndighet 
De to avtalene mellom Ås og samarbeidskommunene Frogn og Vestby er 
likelydende. Følgende oppgaver foreslås delegert i henhold til opplistede 
lovparagrafer: 
 

 Grunnskole for voksne etter opplæringsloven §§ 4A-1, 4A-2 først ledd og § 
4A-8  

 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere etter 
introduksjonsloven kapittel 4 § 17 og § 19 

 Introduksjonsprogram etter introduksjonsloven § 4 
 
Samarbeidskommunene delegerer myndighet til vertskommunen til å treffe 
beslutninger som ikke er av prinsipiell betydning. Myndighet til å treffe enkeltvedtak 
delegeres ikke.  
 
Ledelse og styring 
Rektor ved Ås VO er daglig leder og styrer til enhver tid hensiktsmessig organisering 
og ledelse ved senteret.  
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Det anbefales at det nedsettes en styringsgruppe som består av rådmennene fra 
vertskommunen og samarbeidskommunene og rektor ved Ås voksenopplæring (Ås 
VO). Rektor er sekretær for styringsgruppen.  
 
Videre skal det, i henhold til lovverket, nedsettes et samarbeidsråd. Arbeidsgruppen 
anbefaler følgende organisering av samarbeidsrådet.  

 Rektor ved Ås VO har myndighet som rektor og er leder av samarbeidsrådet.  
 Samarbeidsrådet består av rektor, én representant for de ansatte ved Ås VO 

og to representanter fra hver kommune som oppnevnes av rådmannen fra den 
respektive kommunen.  

 Samarbeidsrådet skal fortrinnsvis representere skole- og flyktningeområdet. 
 Samarbeidsmøtene vil danne grunnlag for rapportering, utvikling av 

tjenestene, styring og kontroll mellom partene.  
 Samarbeidsrådet holder rådmennene løpende orientert om saker av vesentlig 

betydning.  
 Saker av prinsipiell betydning forberedes av samarbeidsrådet før den sendes 

til styringsgruppen som avgjør videre saksgang. Det samme gjelder 
tvistesaker.  

 
Arbeidsgiverforhold 
Arbeidsgruppen anbefaler at vertskommunen har ansettelsesmyndighet og 
alminnelig styringsrett som arbeidsgiver for de ansatte ved Ås VO.  
 
Fordeling av utgifter 
Arbeidsgruppen anbefaler tilsvarende modell som benyttet ved Follo 
kvalifiseringssenter til fordeling av utgifter.  
 
Utgifter til drift av Ås VO fordeles slik:  
Andel i forhold til innbyggertall pr. 1.1. i regnskapsåret   50 % 
Andel i forhold til reell bruk av tjenester     50 % 
 
Tillegg for samarbeidskommunene:  
4 % påslag av 1/3 av totalt lønnsbudsjett for økt belastning av fellestjenester (org. og 
pers, arkiv mv) i vertskommune. 
 
Retningslinjer og rutiner for beregning av reell bruk utarbeides av samarbeidsrådet.  
 
Vurdering: 
Strukturelle endringer ved Ås VO foretatt siden 2017 har bedret rammebetingelsene 
for tjenesten, både med tanke på økt kvalitet og bedre ressursutnyttelse. Gevinster 
knyttet til disse endringene er for øvrig rapportert i forbindelse med 
omstillingsprosjektet.  
 
Henvendelser fra Frogn og Vestby kommuner bekrefter at organisasjonsendringene 
har gjort Ås VO til et attraktivt senter det ønskes å inngå samarbeid med. Dette i 
hovedsak fordi organisasjonsmodellen åpner for oppgaveløsning som er i tråd med 
nyere statlige føringer – at grunnskoleopplæring skal kunne, sammen med andre 
kvalifiserende tiltak, inngå som innhold i introduksjonsprogrammet.  
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Mer robust tilbud sammen enn alene 
Antall bosatte flyktninger er gått markant ned de siste årene. Behovet for kapasitet i 
opplæring og kvalifisering av flyktninger har gått ned, men ambisjonene i arbeidet 
med integrering er fortsatt høye. Det er vanskelig å forutse hvordan utviklingen vil bli i 
årene som kommer, men det er grunn til å tro at bosetting av flyktninger ikke vil øke 
til samme nivå som i 2015, da trykket var høyt.  
 
Av de som bosettes, bosettes det nå en større andel overføringsflyktninger 
(kvoteflyktninger som kommer direkte fra flyktningleir) enn tidligere. Kommunenes 
erfaring er at denne gruppen har større helseutfordringer og lavere formell 
kompetanse enn flyktninger fra asylmottak. Flere er analfabeter. Dette krever en 
annen opplæring og ressursinnsats enn tidligere.  
 
I lys av dette mener rådmannen at interkommunalt samarbeid om voksenopplæring 
og kvalifisering har klare fordeler, både av økonomisk og praktisk art.  
 
Konsekvenser av samarbeid om voksenopplæring:  

 Når flere kommuner bruker Ås VO, øker antall deltakere på senteret. Det 
muliggjør differensiering og tilrettelagt opplæring.  

 Samarbeid om tjenestene vil i større grad øke muligheten for å ha 
kvalifiseringstiltak, undervisning og veiledning tilpasset nivå og språk, enn om 
hver enkelt kommune hadde dette tilbudet i egen regi. 

 Kombinasjon av introprogram og grunnskoleopplæring vil bli enklere når det er 
samlet på ett sted, Ås VO. 

 Programrådgivere fra kommunene skal i henhold til foreslått 
samarbeidsavtale, ta aktivt del i de forskjellige tilbudene og tiltakene i 
introduksjonsprogrammet, slik at behovet for veiledning og informasjon i den 
enkelte kommune kan gå ned. 

 Behovet for tolketjenester kan dreies fra individuell veiledning i hver enkelt 
kommune til mer samarbeid om fellesinformasjon i introduksjonsprogrammet.  

 Administrasjonen effektiviseres ved et kommunesamarbeid. 
 Et større senter er mindre sårbart som følge av svingninger i antall deltakere 
 Et større senter betyr et bedre sosialt fellesskap og virker motiverende for 

deltakerne.  
 Senteret får et større fagmiljø og blir mer attraktivt som arbeidsplass.  

 
Nye statlige føringer er på trappene. Sammen står Ås, Frogn og Vestby kommuner 
bedre rustet til å etterleve nye ambisjoner og krav som vil komme. 
 
Lokasjon 
Ås kommune har et etablert voksenopplæringssenter. Lokalene ligger sentralt i 
forhold til offentlig transport mellom Ås, Frogn og Vestby kommuner. Lokasjon er 
således gunstig.   
 
Økonomiske konsekvenser: 
Oppstartskostnader 
Ved oppstart vil det være behov for en del nytt utstyr ved Ås VO. Disse utgiftene er 
estimert til kr. 300 000 og knytter seg til IT-utstyr og inventar (pulter, pc-er, digital 
tavle, lærebøker, lisenser o.l.). Oppstartskostnadene er en engangsutgift og deles likt 
mellom de tre kommunene.  
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Estimat – budsjett basert på 2019-deltakertall 
 
Lønn administrasjon* 5,5 stillinger  kr       4 125 000  
Lønn lærere 9 stillinger  kr       7 200 000  
Introkonsulenter** 2 stillinger  kr       1 400 000  
Vikarutgifter 

 
 kr          800 000  

Leiekostnader lokaler  Moerveien  kr       1 750 000  
Renhold lokaler 

 
 kr          600 000  

Driftskostnader (lisenser, læremidler, o.l.)  kr       1 000 000  
Sum utgifter (brutto) 

 
 kr     16 875 000  

 
*Budsjettet som er skissert over er et estimat som baserer seg på tidligere ressursinnsats ved Ås VO 
og Follo kvalifiseringssenter, sett oppimot deltakertall. Til orientering er anslag årsverk til 
administrasjon omtrent halvert i forhold til ressurser til administrasjon ved Follo kvalifiseringssenter per 
i dag. Under administrasjon ligger blant annet rektor, introkoordinator, kontorleder og rådgiver. Økt 
fokus på realkompetansevurdering samt økt antall deltakere som skal ha grunnskoleopplæring krever 
ressurser til råd, veiledning og realkompetansevurdering. Også økende salg knyttet til privatister fra 
andre kommuner som avlegger prøver ved Ås VO, krever også administrasjon. Introkoordinator er en 
sentral funksjon med tanke på koordinering av introduksjonsdeltakere fra tre kommuner. I snitt tilsvarer 
estimert administrasjonsressurs drøye 1,8 årsverk per kommune. For Ås kommune viser estimatet en 
nedgang fra 2,5 årsverk til 1,8 årsverk knyttet til administrasjon. Estimatet er kun et overslag. 
Dimensjonering av administrasjon, lærerstab og introkonsulenter vil baseres på reell situasjon 
nærmere 1.1.2020. Deltakertall og sum av kompetanse vil legge føringer på behov for rekruttering.   
 
** Introkonsulent/kurskonsulent er i denne sammenheng en som holder arbeidslivsrettede kurs for 
introduksjonsdeltakere. I dag benyttes lærerressurser til denne typen kursvirksomhet. 
Arbeidslivsrettede kurs er ikke forankret i læreplanverk, slik som opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap for nyankomne og grunnskoleopplæring for voksne. Det betyr blant annet at 
kursene ikke følger ordinær skolerute, samt at det ikke er ilagt vurderingsansvar eller etterarbeid 
knyttet til denne typen kursvirksomhet. Bruk av lærerressurser til denne typen tjenester er svært 
kostbart, samt utfordrende med tanke på ferieavvikling da lærere følger skoleåret og ikke arbeidsåret, 
slik som introduksjonsprogrammet gjør. Bruk av introkonsulenter vil således effektivisere tjenesten, da 
ett årsverk vil gi flere kurstimer i og med introkonsulentene ikke vil bli ansatt på lærervilkår.  
 
Utregning av refusjon basert på estimat for 2019-deltakertall 
Dersom arbeidsgruppens anbefaling til utgiftsfordeling legges til grunn, blir utregning 
av refusjon følgende:  
 
Kommune A  B  C Sum refusjon 

 Ås  kr     3 121 875   kr   2 812 500   kr           -     kr        5 934 375  
 Vestby  kr     2 784 375   kr   2 812 500   kr    180 333   kr        5 777 208  
 Frogn  kr     2 531 250   kr   2 812 500   kr    180 333   kr        5 524 083  
  

A: 50 % fordeles etter innbyggertall 
B: 50 % fordeles likt men avregnes etter reelt bruk 
C: 4 % påslag for samarbeidskommuner for økt belastning av fellestjenester i 
vertskommune.  
 
Arbeidsgruppen foreslår at programrådgiverfunksjonen for introduksjonsprogrammet 
ivaretas av den enkelte flyktningtjeneste. Kostnader til disse stillingene ligger ikke 
inne i budsjettet for Ås VO.  For Frogn og Vestby kommuner betyr dette at en andel 
av de midlene som er betalt til Follo Kvalifiseringssenter som refusjon for tjenester 
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må legges inn som lønnsmidler i kommunenes respektive flyktningtjenester og sees i 
sammenheng med øvrige stillinger/ressurser i disse tjenestene. For Ås sin del vil 
dette være noe annerledes da flyktningavdelingen på NAV Ås selv har disse 
funksjonene per i dag. I det nye samarbeidet legges det opp til større grad av 
involvering fra flyktningtjenestene i introduksjonstilbudet gjennom planlegging og 
gjennomføring av kurs og gruppeveiledning. 
 
Leie- og renholdskostnader har vært budsjettert utenfor Ås VO, men synliggjøres her 
for å vise mulig effektiviseringspotensiale. 
 
Utregningen av kostnader pr. 1.6.19 er basert på faktiske budsjettall som er vedtatt 
samt kjøp av plasser (Frogn og Vestby). Utregningen sammenligner de utgifter 
kommunene har med dagens ordning med foreslåtte endringer i et nytt felles 
samarbeid, basert på deltakertallet for våren 2019. 
 
 
 

 
Vestby 

 

pr. 1.6.19 Ny ordning 

Norsk/samf/intro  kr        7 500 000    

Grunnskole voksne  kr        2 090 000    

Refusjon Ås VO    kr            5 800 000  

Programrådgiver    kr              700 000  

Sum  kr        9 590 000   kr            6 500 000  

Mulig effektivisering 
 

 kr            3 090 000  

   

   

 
Frogn 

 
pr. 1.6.19 Ny ordning 

Norsk/samf/intro  kr        6 100 000    

Grunnskole voksne  kr        1 100 000    

Refusjon Ås VO    kr            5 600 000  

Programrådgiver    kr              700 000  

Sum  kr        7 200 000   kr            6 300 000  

Mulig effektivisering 
 

 kr              900 000  

   

 
Ås 

 
pr. 1.6.19 Ny ordning 

Andel Ås VO*  kr        6 100 000   kr            5 950 000  

Endret ansvar flyktningtjeneste     kr              245 000  

Leie/renhold lokaler  kr        2 350 000    

Sum  kr       8 450 000   kr           6 195 000  

Mulig effektivisering 
 

 kr            2 255 000  

(*Utgifter ÅS har til 2,8 stilling spes.ped. er ikke tatt med) 
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Mulig effektivisering for Ås er kr 2 255 000,- 
 
Samlet viser estimatene en mulig økonomisk effektiviseringsgevinst for de tre 
kommunene på ca. kr 6.000.000,- med dagens deltakertall. Prognoser viser imidlertid 
lavere deltakerantall. Det kan ikke forventes en like stor økonomisk 
effektiviseringsgevinst framover, som angitt i estimatet over. Dog vil nedgang i 
deltakertall bety høyere pris per deltaker, og motsatt. Ved nedgang i deltakertall vil 
de tre kommuner kunne holde pris per deltaker lavere enn ved drift av tjenestene 
alene i egen kommune. Samordning av disse tjenestene med Ås kommune som 
vertskommune betyr således en mer effektiv drift for alle tre kommuner ved 
svingninger.  
 
Alternativer: 
Ås kommune inngår ikke vertskommunesamarbeid med Frogn og Vestby kommuner 
og fortsetter som i dag. 
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Omfang og kompleksitet i tjenester knyttet til voksnes rett til opplæring og 
kvalifisering etter opplæringsloven og introduksjonsloven er omfattende. Bred 
kompetanse, erfaring og en viss størrelse på et voksenopplæringssenter kreves for å 
kunne imøtekomme dette.  
 
Det er svingninger i antall bosettinger, som igjen medfører usikkerhet rundt 
ressursinnsats knyttet til tjenester gitt ved Ås VO. Ås, Frogn og Vestby kommuner er 
sammen bedre rustet til å tåle svingninger. Et større voksenopplæringssenter har 
bedre evne til å tilpasse tilbudet, både til behov som måtte melde seg, og til nye 
føringer og krav fra sentrale myndigheter.  
 
I tillegg ligger et betydelig effektiviseringspotensiale i et vertskommunesamarbeid. 
Dette er således i tråd med Ås kommunes mål om omstilling og effektivisering av 
tjenester.  
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
1.1.2020 
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F-48/19 
Lærlinger i Ås kommune - orientering 
 
Saksbehandler:  Wenche Vedhugnes Saksnr.:  19/00289-35 
Saksgang  Møtedato 
1 Administrasjonsutvalget 8/19 28.08.2019 
2 Formannskapet 48/19 28.08.2019 
3 Kommunestyret   
 
 
 
Innstilling fra administrasjonsutvalget legges frem i møtet.  
Den foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Redegjørelsen om lærlinger i Ås kommune tas til orientering. 
 
Ås, 06.07.2019 
 
Trine Christensen Tove Kreppen Jørgensen 
Rådmann Kommunalsjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: Ingen 
 
 

Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
 
Bakgrunn 
Kommunestyrets vedtak 12.12.2018, sak 91/18 verbaldel punkt 16, der det 
fremkommer at kommunen opprettholder mål om 2 lærlinger per 1000 innbygger. 
 
Kommunestyret ber rådmann legge fram en sak som redegjør for hvordan og når 
dette målet om 2 lærlinger per 1000 innbygger skal oppnås, jf. vedtak i møte 
08.05.2019 sak 18/19. 
 
Historikk 
I 1996 hadde Ås kommune mål om 1 per 1000 innbygger. Kommunen hadde i 1996 
12 og året etter 10 lærlinger. I årene deretter sank imidlertid antall kvalifiserte søkere 
til lærlingplasser betraktelig trolig som følge av at flere valgte å ta studiekompetanse 
og videre studier på høyskole/universitet. I tillegg var det få arbeidsplasser som var 
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godkjent som opplæringssted for lærlinger. Rundt år 2000 var kommunen tilsluttet en 
opplæringsring (som fylket også deltok i) som bidro med administrering/organisering. 
Opplæringsringen opphørte rundt år 2003. Kommunen tok da selv over 
administrering/organisering gjennom organisasjon og personal. Avdelingen hadde fra 
2003 5,5 årsverk og hadde da rundt 4 lærlinger. 
 
Kommunen hadde frem til 2011 fra 3 til 6 lærlinger per år. Tidligere var flertallet av 
lærlingeplasser i helsefaget, mens nå er det flest lærlinger i barne- og 
ungdomsarbeiderfaget. I 2014 hadde kommunen 8 lærlinger og kommunestyret 
vedtok å øke målet til 2 per 1000 innbygger fra 2015. Fra 2015 til 2018 økte antall 
lærlinger til 31.  
 
I følge statistikk fra Akershus fylkeskommune har Ås kommune flest antall lærlinger 
per 1000 innbygger (1,57), målt 15. januar 2019. 
 
Kommunen er godkjent lærebedrift for 6 fag; helsearbeiderfaget, barne- og 
ungdomsarbeiderfaget, dataelektronikerfaget, IKT-servicefag, kontor og 
administrasjonsfaget og tømrerfaget.  
 
Personalressursene ved organisasjon og personal har ikke økt i takt med økning av 
antall lærlinger, økt antall årsverk/ansatte/ledere i Ås kommune og oppgaver som er 
tillagt staben. Dette har medført at avdelingen, med sine 6 årsverk, dessverre har 
måtte nedprioritere oppgaver over år. Dette til tross for at arbeidsprosesser er 
effektivisert i årenes løp. Det er behov for økte personalressurser allerede med 
dagens antall lærlinger. Trass i godt samarbeid med veiledere ute på 
arbeidsplassene er det et betydelig arbeid som må legges ned for å bistå slik at flere 
av de unge lærlingene forstår/mestrer arbeidslivets regler og krav og kommer 
gjennom lærlingeløpet. 
 
Vurdering: 
 
Hva gjøres for å nå målsetting om minst 2 lærlinger pr 1000 innbygger? 
 
For å nå målet om 40 lærlinger trenger Ås kommune å ha både tilstrekkelig ressurser 
for å kunne lønne/administrere/veilede/håndtere økt antall lærlinger ute i tjenestene 
og sentralt i staben og ha kvalifiserte søkere som kan rekrutteres til lærlingplassene. 
HP/budsjett-rammer og personalressurser må stå i forhold til inntaket av lærlinger. 
 
Virksomheter og sentral stab jobber aktivt for at kommunen skal nå målet. 
Tjenestesteder avklarer hvert år om de har personell/ressurser og arbeidsområder til 
å dekke kompetansekravene i de enkelte fag slik at de kan bli godkjent lærested og 
øke antall lærlinger. Det er et godt samarbeid med Fagopplæringskontoret i 
Akershus. Faglige ledere og veiledere som skal følge opp at lærlingen når 
kompetansemålene, tilbys særskilt skolering. Veilederne gis et særskilt lønnstillegg i 
den tid de har veiledningsansvar. 
 
Hver vår legges det ut egne stillingsannonser for å rekruttere, det gjennomføres 
skolebesøk, det er lagd materiell blant annet lærlingevideo og reklameplakat (roll-up) 
som brukes på stands. Det er også laget materiell til helse og mestring som de har 
brukt ved jobbmesse, for å rekruttere nye lærlinger. Søkere som kun søker via web-
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portalen Vigo vurderes også. Vigo er et nettsted for å søke videregående opplæring i 
skole eller bedrift/lærlingeplass.  
 
Det gjennomføres samlinger for lærlinger ved oppstart og underveis i læreløpet der 
også veiledere/faglige ledere bidrar. Samtlige lærlinger får låne PC og skolefagbøker 
til bruk under læretiden. 
 
19 nye lærlingplasser ble utlyst. Ås kommune rekrutterer lærlinger fra samme marked 
som øvrige i Follo. Antall nye lærlinger fra høsten 2019 avhenger av dette markedet, 
men også av om søkerne er kvalifiserte, om kandidatene takker ja til tilbud om 
lærlingplass i Ås kommune og om de forblir lærlinger etter oppstart i tjenestene. 
 
Per 1. juli 2019 er det 15 nye lærlinger som har takket ja til tilbud om lærlingplass i Ås 
kommune. Det betyr at det fra høsten blir 34 lærlinger. Dersom det kommer flere 
kvalifiserte søkere i løpet av høsten vil de fortløpende blir vurdert til de ledige 
læreplassene. Vurderes de som kvalifiserte, vil de gis tilbud. 
 
Status første halvår 2019 
 
Første halvår 2019 hadde Ås kommune 33 lærlinger. Lærlingene var fordelt slik: 19 i 
barne- og ungdomsarbeiderfaget, 10 i helsearbeiderfaget, 2 i dataelektronikerfaget 
(IT-avdelingen), 1 i kontor- og administrasjonsfaget (økonomiavdelingen) og 1 i 
tømrerfaget (eiendomsavdeling - vedlikehold). 13 av disse går opp til fagprøve (9 i 
barne- og ungdomsarbeiderfaget, 3 i helsearbeiderfaget og 1 i kontor- og 
administrasjonsfaget). Samlet resultat fra fagprøvene er foreløpig ikke offentlige. 
 
Status ved inngangen til andre halvår 2019 
 

Lærlinger i Ås kommune andre halvår 2019 (utlyste plasser) 
Fag Nye lærlinger  

1. års lærling 
2. års 
lærlinger* 

Totalt 
antall 

Helsefagarbeiderfaget 6 (6 utlyst) 7 13 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget 9 (12 utlyst) 9 18 
Dataelektroniker 0 (0 utlyst) 2 2 

Kontor/Adm.faget 0 (1 utlyst) 0 0 

Tømrerfaget 1 (0 Utlyst) 0 1 

Totalt antall 16 (19 utlyst) 18 34 

*) inkludert 2 forlengelser av kontrakt. 
 
Kommentar til tabellen:  
Barne- og ungdomsarbeiderfaget: Det har vært kontakt med videregående skoler og 
Veiledningssenteret i Follo for å spørre om det er noen som ikke har fått plass, men 
tilbakemeldingen er at alle har fått lærlingplass. Kontor/Adm.faget: Ingen har takket 
ja, men økonomi har tilbudt en elev praksis. Tømrerfaget er nytt fra i år og det ble 
tidlig i år inngått lærlingkontrakt. Kommunen har i dag 2 lærlinger i 
dataelektronikerfaget (IT) som berøres av IKT-samarbeidet i Follo og disse fortsetter 
læreløpet der frem til de tar fagbrev.  
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F-49/19 
Kartlegging og verdsetting av friluftsområder 
 
Saksbehandler:  Siri Gilbert Saksnr.:  15/00445-68 
Saksgang  Møtedato 
1 Klima- og miljøutvalg 18/19 20.08.2019 
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 52/19 22.08.2019 
3 Formannskapet 49/19 28.08.2019 
 
 
Innstillinger fra øvrige utvalg publiseres på nettbrett og på Ås kommunes 
hjemmeside her. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Arbeidet med friluftslivskartleggingen tas til orientering.   
 

2. Bruk av friluftslivskartleggingen som informasjonsgrunnlag skal innarbeides i 
kommunens interne saksbehandlingsrutiner. Kartleggingen er faglig fundert, 
uten avveiing mot øvrige arealinteresser. Det forutsettes derfor at slik 
avveining gjøres i kommunens planlegging og enkeltsaksbehandling. 

 
3. For saker som berører områder med verdi for friluftslivet skal det redegjøres 

for hvordan interessene vil bli berørt og hvordan dette er vurdert og prioritert 
ved valg av løsninger.   

 
4. Kartleggingen og verdsettingen av friluftsområder legges til grunn som 

kunnskapsgrunnlag ved kommende rullering av kommuneplanens arealdel.  
 

5. Friluftslivskartleggingen skal holdes løpende oppdatert, og bør revideres i 
forkant av neste rullering av kommuneplanens arealdel.  

 
 
Ås, 09.08.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Leder, Virksomhet samfunnsutvikling 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Klima- og miljøutvalget 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
 
Vedlegg: 
Høringsuttalelser kartlegging og verdivurdering friluftsområder  

https://www.as.kommune.no/moeter-og-saksdokumenter.350480.no.html
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Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Alle dokumenter på kommunens sak nr. 15/00445 og sak nr. 19/00405 
Foreløpig publisering av friluftskartleggingen: 
https://kommunekart.com/klient/follo/friluftsliv 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Akershus fylkeskommune 
Enhet for kommunalteknikk 
Follo Landbrukskontor 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune har deltatt i et nasjonalt prosjekt for å kartlegge og verdsette 
friluftslivsområdene i kommunen. Hovedmålet med prosjektet er å få kunnskap om 
viktige friluftslivsområder. Det er gjennomført en medvirkningsprosess for å få 
informasjon om friluftsverdier i kommunen. Resultatet av prosjektet er et kartlag som 
publiseres i Follokart og Miljødirektoratets karttjeneste Naturbase. Kartet er ikke 
juridisk bindende, men skal være et kunnskapsgrunnlag og et verktøy for vurdering 
av friluftslivsinteresser i arealplaner og enkeltsaker. Resultatet av kartleggingen 
finnes på https://kommunekart.com/klient/follo/friluftsliv 
 
Fakta i saken: 
Bakgrunn 
Ås kommune har deltatt i et nasjonalt prosjekt for å kartlegge og verdsette 
friluftslivsområdene i kommunen. Prosjektet er et ledd i en nasjonal satsing der det er 
et mål at flest mulig kommuner har kartlagt og verdsatt sine friluftslivsområder innen 
2019. Arbeidet er forankret i Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og 
tilrettelegging av friluftslivsområder (2013) og Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv 
(2013). Gjennomføringen av prosjektet i Ås kommune er forankret i kommunens 
planstrategi 2017-2020, som en prioritert planoppgave i perioden.   
 
Dette er en faglig basert kartlegging og verdsetting av områder som har betydning for 
friluftsliv. Prosjektet er gjennomført etter metode utarbeidet av Miljødirektoratet 
(veileder M98-2013): Kartlegging og verdisetting av friluftsområder. Målet med 
kartleggingen er å få kartlagt, verdsatt og prioritert arealer for friluftsliv i kommunen, 
og sikre god tilgang på relevant friluftslivsinformasjon både for kommunens eget 
arbeid og for eksterne parter.  
 
Kommunen inngikk i 2016 en avtale med Akershus fylkeskommune om samarbeid 
om kartleggingsprosjektet, og har fått økonomisk og faglig støtte til gjennomføringen.  
 
Innholdet i kartleggingen  
Friluftsområder i kommunen er avgrenset i kart og kategorisert etter type bruk. 
Deretter er arealene verdsatt, på bakgrunn av vurdering av en rekke fastsatte 
kriterier. Det er en egen beskrivelse for hvert område i form av et faktaark som 
beskriver området, bruk og kvaliteter. Verdsetting av friluftslivsområder vil aldri være 
helt objektiv, men metodikken gjør kartleggingen etterprøvbar og vurderingene er 

https://kommunekart.com/klient/follo/friluftsliv
https://kommunekart.com/klient/follo/friluftsliv
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synlige for de som skal bruke kartleggingen. Bruk av en enhetlig metodikk sikrer at 
resultatet blir mest mulig representativt for dagens friluftslivsbruk.   
 
Prosess  
En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Oppvekst og opplæring, Follo 
Landbrukskontor, Kommunalteknikk, Folkehelsekoordinator og Plan, miljø og næring 
har hatt ansvar for arbeidet.  
 
Det er gjennomført tre medvirkningsmøter i Ås kommune med fokus på ulike deler av 
kommunen: Ås sentralområde (2017), Ås nord og Ås sør (høsten 2018). Lag, 
foreninger, innbyggere, grunneiere og politikere ble invitert til medvirkningsmøtene. 
Der ble de bedt om å gi innspill til hvor det finnes viktige friluftsområder i Ås, og 
verdivurdering av disse etter ulike kriterier.  
 
I etterkant har den interne arbeidsgruppa i kommunen gjennomgått innspillene og 
sammenstilt disse. Resultatet ble presentert i en digital kartklient. Kartleggingen var 
på høring for å kvalitetssikre avgrensning og informasjonen om de kartlagte 
områdene. Det kom inn 13 høringsuttalelser fra velforeninger, Ski kommune, ulike 
lag og foreninger, skoleelever, grunneiere og privatpersoner (se vedlegg). Innspillene 
favnet ulike interesser og ga viktig tilleggsinformasjon og korrigeringer som er vurdert 
og i stor grad tatt hensyn til i endelig kart.   
 
Resultat 
Resultatet av kartleggingen finnes på https://kommunekart.com/klient/follo/friluftsliv  
Her finnes informasjon om områdenes verdi (svært viktig, viktig, registrert og ikke 
klassifisert) og type område (f.eks. nærturterreng, jordbrukslandskap, leke- og 
rekreasjonsområde). For hvert område finnes det en beskrivelse av kvaliteter og bruk 
og verdivurdering av ulike kriterier. Brukerveiledning til det elektroniske kartet kan 
lastes ned fra denne lenken: 
https://www.as.kommune.no/getfile.php/4382364.746.aksz7jjnpnlplb/Veiledning+og+
brukermanual+til+kartklient+friluftsomr%C3%A5der.pdf  
 
Vurdering: 
Kartlagte områder og kvaliteter ved disse 
De kartlagte områdene spenner fra større skogsområder til små grønne lunger i 
tettbebygde strøk, som brukes til friluftsaktivitet. Mange av de større, 
sammenhengende skogsområdene i kommunen, og nærturterreng i nærheten av 
tettstedene har fått verdien svært viktig. Mye av friluftslivet i Ås foregår også i 
kulturlandskapet. Dette gjelder spesielt vinterstid når det kjøres skiløyper, men også 
sommertid da mindre veier i kulturlandskapet brukes til sykling og turer. Slike 
områder er kategorisert som jordbrukslandskap. I beskrivelsen av disse områdene er 
det lagt inn informasjon om at dyrka mark kun kan brukes utenom vekstsesongen 
som friluftsområde.  
 
Kategoriseringen i type friluftslivsområder og verdsettingen av disse gjenspeiler 
kvalitetene i Ås kommune, der friluftslivet i stor grad foregår i kulturlandskapet og i 
produksjonsskog. Det er viktig å understreke at kartleggingen ikke legger hverken 
restriksjoner eller juridiske bindinger for grunneiere utover lovverk som ligger til grunn 
i alle tilfelle. 
 

https://kommunekart.com/klient/follo/friluftsliv
https://www.as.kommune.no/getfile.php/4382364.746.aksz7jjnpnlplb/Veiledning+og+brukermanual+til+kartklient+friluftsomr%C3%A5der.pdf
https://www.as.kommune.no/getfile.php/4382364.746.aksz7jjnpnlplb/Veiledning+og+brukermanual+til+kartklient+friluftsomr%C3%A5der.pdf
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Anvendelse i kommunal saksbehandling  
Friluftslivskartleggingen gir kommunen et godt verktøy for å vurdere 
friluftslivsinteressene i areal- og dispensasjonssaker og i andre relevante 
sammenhenger. Sammen med andre temakartlegginger gir dette god oversikt over 
viktige ressurser i kommunen. Dette er en rent faglig kartlegging, hvor det ikke er tatt 
hensyn til andre interesser, administrative forhold eller planer. Avveiningen mot 
andre interesser må gjøres i kommunens planarbeid, enkeltsaksbehandling, og 
andre politiske prosesser.  
  
Kommuneplanen skal rulleres fra høsten 2019. I den forbindelse anbefaler 
rådmannen at friluftskartleggingen blir et viktig grunnlag. Det bør gjøres en avveining 
i forhold til andre hensyn for å prioritere og sikre verdifulle friluftslivsområder. I 
kommuneplanen er det allerede avsatt store arealer som hensynssone friluftsliv. 
Karleggingen gir oppdatert informasjon som kan benyttes i evt. justering av disse 
hensynssonene.  
 
Inntil kommuneplanens arealdel skal revideres, vil kartleggingen i utgangspunktet 
være likestilt andre interesser og må avveies i den enkelte sak. 
Friluftslivskartleggingens funksjon vil dermed være et rent faktagrunnlag som 
grunnlag for beslutninger om arealdisponering.  
 
For at kartleggingen skal kunne bli et aktivt verktøy i arealforvaltningen, forutsettes 
det at den gjøres tilgjengelig internt og eksternt som del av kommunes digitale 
webkartløsning Follokart. Videre bør utsjekk av friluftslivskartleggingen inngå som del 
av de ordinære rutinene ved oppstart av plan- og byggesaksarbeid, og ved 
behandling av dispensasjonssøknader, planprogram og konsekvensutredninger.   
  
Høyt score på kartleggingen vil ikke nødvendigvis tilsi at utbygging ikke bør 
gjennomføres, men at hensynet til friluftslivet og evt. avbøtende tiltak i denne 
forbindelse skal være vurdert og begrunnet i saken mht. prioritering og valg av 
løsninger.   
 
For at kartleggingen skal opprettholde høy presisjon og kvalitet, bør det gjøres 
løpende oppdatering av denne. I tillegg bør det foretas en mer grundig gjennomgang 
av kartleggingen i forbindelse med neste rullering av kommuneplanens arealdel.   
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ås kommune har fått støtte fra Akershus fylkeskommune til å gjennomføre arbeidet 
med kartleggingen og digitalisering av dataene. Bruk av det ferdige kartlaget vil ikke 
ha økonomiske konsekvenser for kommunen. Kartlaget bør ajourføres, og det bør 
gjennomføres en innspillsrunde med påfølgende oppdatering av kartlaget i forkant av 
neste kommuneplanrullering. Det bør da avsettes administrative ressurser til 
oppgaven. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Et bedre kunnskapsgrunnlag om viktige friluftsverdier i kommunen vil være viktig for 
å sikre at friluftsinteresser blir ivaretatt i kommunens arealplanlegging og 
saksbehandling. Ivaretakelse av områder som har verdi for friluftsinteresser kan også 
ha positiv effekt for ivaretakelse av naturområder og dermed naturmangfold. 
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Konklusjon med begrunnelse: 
Ås kommune har ferdigstilt kartlegging og verdsetting av friluftsområder, som del av 
et nasjonalt prosjekt. Resultatet av prosjektet er et kartlag som publiseres i Follokart 
og Miljødirektoratets karttjeneste Naturbase. Kartet er ikke juridisk bindende, men 
skal være et kunnskapsgrunnlag og et verktøy for vurdering av friluftslivsinteresser i 
arealplaner og enkeltsaker. Kartlaget bør oppdateres jevnlig for å sikre god kvalitet. 
 
Det anbefales at friluftslivskartleggingen brukes i den kommunale saksbehandlingen 
gjennom følgende tiltak:   
  
- Kartleggingen gjøres tilgjengelig i Follokart og Naturbase. 

 
- Saksbehandlingsrutinene oppdateres for å sikrer at kartleggingen brukes som del 

av beslutningsgrunnlaget. I alle saker som berører friluftslivsinteresser bør det 
redegjøres for hvordan interessene blir berørt og hvilke prioriteringer som er 
foretatt ved valg av løsninger.  

 
- Kartleggingen og verdsettingen av friluftsområder legges til grunn som 

kunnskapsgrunnlag ved kommende rullering av kommuneplanens arealdel.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei.  
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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F-50/19 
Gnr 27 bnr 3 - Drøbakveien 135 - Søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanen 
 
Saksbehandler:  Stine Irene Mikkelborg Sandholtet Saksnr.:  19/01980-4 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 53/19 22.08.2019 
2 Formannskapet 50/19 28.08.2019 
 
 
Innstilling fra HTM publiseres på nettbrett og på Ås kommunes hjemmeside 
her. Den foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslås søknad om dispensasjon 
fra kommuneplan § 6.2 A og § 23.2 underformål b vedrørende søknad om deling av 
tomt på gnr. 27  bnr. 3. Begrunnelsen fremkommer av saksutredningen. 
 
Ås, 13.08.2019 
 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder Samfunnsutvikling 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 

1. Hovedutvalg for teknikk og miljø 
2. Formannskapet 

 
Vedlegg: 

1. Søknad om dispensasjon 
2. Uttalelse fra Statens vegvesen 
3. Situasjonsplan 
4. Stort kartutsnitt 

 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

 Anders Myhrer – Tiltakshaver 
 Statens vegvesen 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-teknikk-og-miljoe-22-08-2019.350480.MD1I618961o2e3d.pts.html
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Saksutredning: 
 
Sammendrag av saken: 
Rådmannen har vurdert søknad om 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.  
 
I vurderingen har rådmannen kommet frem til at dispensasjonen vil sette hensynene 
bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra, vesentlig til side. Det er også lagt 
særlig vekt på at Statens Vegvesen sin negative uttalelse, som direkte berørt statlig 
myndighet.  
 
Fakta i saken: 
Det er nå søkt om deling av gnr. 27 bnr. 3 til tre boligtomter. Tomten er nå på 3209 
m2. De omsøkte tomtene vil ha areal på henholdsvis 875 m2, 1707 m2 og 627 m2.  
Eiendommen er uregulert, og omfattes av kommuneplanens arealdel og er avsatt til 
formål LNF b.  
 
Eiendommen er omfattet av hensynssone H570_3, bevaring kulturmiljø. I dette 
området skal større bygge- og anleggstiltak som forringer verdiene og hindrer 
bevaring av historiske trekk i landskap og bebyggelse, unngås.  
 
Eiendommen har utkjørsel via privat vei til Drøbakveien, FV 152. Forbi 
avkjørselspunktet har fylkesveien en fartsgrense på 70 km/t og en ÅDT 
(årsdøgntrafikk) på 6054.  
 
Omsøkt tiltak er i strid med bestemmelse § 6.2 A om avkjørsel til vei med 
holdningsklasse meget streng og bestemmelse § 23.2 underformål b om at det i 
Brønnerud skolekrets kan tillates inntil 9 nye boenheter med forutsetning om at disse 
ligger langs veier med holdingsklasse lite eller mindre streng. Ifølge 
kommuneplanens bestemmelse § 6.2 A skal veier med holdningsklasse meget 
streng holdning i prinsippet være avkjørselsfrie. Nye avkjørsler og utvidet bruk av 
eksisterende avkjørsel skal kun tillates ved vedtatt reguleringsplan eller etter vedtak. 
Tomten i denne saken ligger i tilknytning til en privat vei som har utkjørsel til FV 152, 
som har holdingsklasse meget streng. Kriteriene i § 6.2 A og § 23.2 underformål b er 
dermed ikke oppfylt.  
 
Det er derfor den 28.05.2019 søkt om dispensasjon fra kommuneplanens 
bestemmelse § 6.2 A og § 23.2 underformål b for oppdeling av gnr. 27 bnr. 3 i tre 
boligtomter.    
 
Omsøkt deling er vist på situasjonskart datert 30.01.2019.  
 
Historikk i saken: 
I 2014 ble gnr. 27 bnr. 2 delt i to tomter under behandling i HTM, i strid med 
rådmannens innstilling og Statens Vegvesen sin uttalelse til dispensasjonen. Statens 
Vegvesen var negative fordi fylkesveien den private avkjørselen går ut i har 
holdingsklasse meget streng. Videre mente Statens Vegvesen at deling av 
eiendommen var i strid med Regional Areal- og transportplan og føringer i gjeldende 
kommuneplan, i tillegg til at de også var bekymret for trafikksikkerheten til spesielt 
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barn som måtte krysse veien. Tomten ble tillatt delt i 2 boligtomter, på 3209 m2 og 
2067 m2.  
 
I 2018 ble den søkt om en deling av gnr. 27 bnr. 30, tomten som ble utskilt fra gnr. 27 
bnr. 3 i 2014. Rådmannen innstilte på avslag, men dispensasjonen ble innvilget i 
behandles hos HTM og Formannskapet. Tomten ble tillatt delt i to, for bygging av en 
enebolig og en tomannsbolig. Statens Vegvesen kom med en uttalelse som frarådet 
kommunen å innvilge dispensasjon fra kommuneplanen. Statens Vegvesen klaget på 
saken, men de overskred klagefristen og klagen ble ikke realitetsbehandlet av 
Fylkesmannen.  
 
Begrunnelse for dispensasjonssøknaden: 
Tiltakshaver mener at tomten som søkes delt er meget godt egnet til videre 
bebyggelse. Tomten er uforholdsmessig stor for en enebolig, men egner seg godt til 
å bli delt i tre tomter. Videre påpeker tiltakshaver at eiendommen har nærhet til 
bussholdeplass, både i retning Ås og Drøbak, og til bussholdeplass i begge retninger 
på E6. Den er dermed sikret god tilgang til kollektivtransport. Det er gang- og 
sykkelvei i begge retninger i tilknytning til fylkesveien. De er tilgjengelig fra den 
private veien som eiendommen har adkomst via. Etter å ha vært i kontakt med rektor 
på Brønnerud skole, har tiltakshaver også fått vite at det er god kapasitet på skolen til 
å ta imot flere barn. Dette vil også være med å dekke opp det store behovet Ås 
kommune har for nye boliger. 
 
Det er kommunalt vann og avløp i nærheten, og det vil være mulig å koble seg på 
dette. Tiltakshaver har en skriftlig avtale med eier av naboeiendommen om å få føre 
vann- og avløpsledninger over naboens eiendom. Fra nettselskapet har tiltakshaver 
fått beskjed om at det er ledig kapasitet for tilkobling til strøm i nærheten. Videre er 
veirett til den private veien sikret gjennom avtale.  
 
Tiltakshaver ønsker å oppføre husene i tradisjonell stil, slik at de står i stil med 
nabogården og de øvrige naboene i Vestbygda. Dette vil framkomme i en senere 
søknad om byggetillatelse.  
 
Tiltakshaver viser også til at det i området er fradelt flere tomter i senere tid. Den 
eneste forskjellen mellom disse tomtene og hans egen er at de andre tomtene har 
utkjørsel til kommunal vei før veien ender opp på FV 152, i motsetning til tomten i 
denne saken som har avkjørsel i privat vei som ender ut på FV 152. Tiltakshaver 
mener videre at det uansett fører til økt bruk av FV 152, og at det ikke burde 
forskjellsbehandles om man kommer inn på fylkesveien via kommunal vei eller via 
privat vei.  Belastningen på FV 152 blir den samme. Det er urimelig at fradeling på 
hans tomt må til høring hos Statens Vegvesen når de som har utkjørsel i kommunal 
vei ikke blir sendt på høring til Statens Vegvesen. Likebehandlingsprinsippet tilsier 
derfor at denne søknaden burde bli behandlet likt med de andre søknadene som har 
utkjørsel på kommunal vei før FV 152.  
 
Tiltakshaver mener at uttalelsen til Statens Vegvesen ikke kan tillegges avgjørende 
vekt. Det er politisk bestemt at det skal tillates inntil 9 nye boenheter innenfor 
Brønnerud skolekrets i kommuneplanperioden, og dermed må man se bort fra 
føringene i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akerhus, som Statens 
vegvesen viser til at utbyggingen strider imot.  
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Tiltakshaver mener at det ikke foreligger noen ulemper med å innvilge 
dispensasjonen. 
 
Uttalelser statlige og regionale myndigheter: 
Tiltakshaver har selv vært i kontakt med Statens vegvesen angående saken. De har 
kommet med en uttalelse datert 12.03.2019.  
 
Statens vegvesen er negativt innstilt til fradelingen. De begrunner det med at tiltaket 
er i strid med statlige planretningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, 
som sier at boliger bør ligge i korte avstander til daglige gjøremål og i områder med 
god kollektivdekning slik at bilbruk kan begrenses. De påpeker at det på 
situasjonskartet er vist 7 parkeringsplasser etter fradeling. Det tyder på at det 
omsøkte tiltaket vil bidra til mer bilkjøring som er i strid med de ovenfor nevnte 
planretningslinjene. Videre påpeker også Statens vegvesen at tiltaket er i strid med 
kommuneplanens holdingsklasse for fylkesveg 152, som har holdingsklasse meget 
streng.  
 
På bakgrunn av dette vil Statens vegvesen sterkt fraråde kommunen om å gi 
dispensasjon for deling av gnr. 27 bnr. 3. De påpeker også at deres holdning til tiltak 
som ikke er i henhold til Regional plan har vært den samme siden planen ble vedtatt. 
Avslutningsvis sier de at de vil vurdere å påklage et eventuelt vedtak i saken hvis 
kommunen innvilger dispensasjon og tillater fradeling av tomten.  
 
Nabovarsel: 
Naboer/gjenboere er varslet om dispensasjonssøknaden og tiltaket i medhold av pbl. 
§19-1 jf. 21-3, og det er ikke innkommet merknader.  
 
Rådmannens vurdering av søknaden: 
Søknaden er vurdert konkret etter dispensasjonsregelen i plan- og 
bygningsloven (pbl) § 19-2 andre ledd som sier følgende: 
 
    «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.» 
 
Det legges opp til en samlet interessevurdering der hensynene bak den konkrete 
bestemmelsen tillegges stor vekt. Det må således vurderes om de hensyn 
bestemmelsen er ment å ivareta blir skadelidende dersom dispensasjon innvilges. 
 
Det er ikke tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt. Det må være en klar 
overvekt av fordeler som taler for dispensasjon før dette kan gis, jf. Ot.prp.nr.32 
(2007-2008). 
 
Kommuneplanen er styrende på omsøkt eiendom og formålet med denne er å skape 
langsiktighet, stabilitet og forutsigbar saksbehandling i kommunen. Planen er et 
juridisk bindende dokument, og dispensasjon fra denne vil alltid kunne bidra til å 
undergrave dens styringsverdi.  
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Vurdering:  
Hensynene bak bestemmelsene:  
Hensynet bak kommuneplanens bestemmelse § 6.2 om holdingsklasser for 
avkjørsler er todelt. Bestemmelsen tar sikte på å regulere totalt antall avkjørsler, og 
spesielt i forhold til nye avkjørsler og utvidet bruk av eksisterende avkjørsler på 
fylkesveinettet. Med holdingsklasser kan kommunen blant annet begrense avkjørsler 
til veier som bør være mer eller mindre avkjørselsfrie. Det er slike veier som har 
holdingsklasse meget streng. Formålet er også å ivareta sentrale veiers 
trafikksikkerhet, drift og vedlikehold, samt framtidig utbyggingsbehov. Kommunens 
rammeplan for avkjørsler bidrar også til langsiktighet, stabilitet og forutsigbarhet i 
vurdering av tiltak som har avkjørsel til veier fastsatt i rammeplanen. Som del av 
kommuneplanen er rammeplanen juridisk bindende, og dispensasjon fra denne vil 
alltid kunne bidra til å undergrave planens styringsverdi og skape presedens for 
fremtidige søknader.  
 
Det overordnede hensynet bak bestemmelsen § 23.2 underformål b er å styre 
boligutbyggingen og således befolkningsveksten innenfor ett gitt område. 
Bestemmelsen setter noen begrensninger på spredt boligutbyggelse, dels i form av 
antall og dels i form av hvor boligutviklingen er ønsket. Det skaper forutsigbarhet og 
langsiktighet i kommunens investeringer i infrastruktur og tjenester. I Brønnerud 
skolekrets tillates oppføring av inntil 9 boenheter i planperioden med forutsetning av 
at de har utkjørsel langs veier med holdingsklasse lite eller mindre streng. Å 
begrense hvilke veier nye boliger kan ha avkjørsel til, er med på å sikre at utbygging 
av spredt boligbebyggelse blant annet skjer på en måte som ivaretar trafikksikkerhet.  
 
I vurderingen av avkjørselsaker skal hensynet til trafikksikkerhet veie tungt. Hensynet 
til fremkommelighet og miljøforhold inngår også i en helhetsvurdering av søknaden.  
 
Tiltakshavers argumenterer for at det er gitt tillatelse til nye boenheter på tomter i 
skolekretsen som ligger ved kommunal vei som ender ut i FV 152 etter noen hundre 
meter. Det vil føre til samme økt bruk av FV 152 om man kjører på en privat vei eller 
kommunal vei før man ender opp på FV 152. Rådmannen er enig i at den økte 
bruken av FV 152 kan bli den samme, men det er ikke den økte bruken av veien som 
er hovedpoenget. Holdningsklasse meget streng skal begrense antall 
avkjørselspunkter veien har. Å tillate utbygging av boliger langs kommunale veier 
som har holdingsklasse mindre eller lite streng er med på å begrense antall 
avkjørselspunkter fylkesveien får. Da samler man alle avkjørslene på veier som er 
mer egnet for avkjørsler, og sluser de ut på fylkesveien via en avkjørsel fra den 
kommunale veien. Å tillate flere avkjørsler fra privat vei, eller å tillate utvidet bruk av 
eksisterende private avkjørsler strider mot prinsippet om at veiene med 
holdingsklasse meget streng i prinsippet skal være avkjørselsfrie. Flere private 
avkjørsler, eller økt bruk av eksisterende private avkjørsler vil skape uforutsigbarhet 
for veimyndighetene og brukerne av veiene. Det skaper uoversiktlige forhold på veier 
med stor hastighet og mye bruk.  
 
Omsøkte dispensasjon fører til en deling som vil føre til vesentlig mer bruk av den 
eksisterende private avkjørselen. Forskjellen mellom private avkjørsler og avkjørsler 
fra fylkesveier inn til kommunale veier er stor. Kommunale veier blir som regel til i en 
større planleggingsprosess, mens private avkjørsler, som det nå søkes utvidet bruk 
av, som oftest ikke har vært en del av en slik prosess. Statlige og regionale 
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myndigheter, som i dette tilfellet Statens vegvesen, får dermed ikke den samme 
innflytelsen på prosessen som de ville ha fått i en planprosess.  
 
Rådmannen kan på den bakgrunn ikke si seg enig med tiltakshaver i at saker som 
har avkjørsel fra privat vei må behandles likt med saker med avkjørsel til kommunal 
vei som ender ut i fylkesveien. Det er ønskelig at avkjørsler holdes til veier som har 
holdingsklasse lite eller mindre streng. Det er ikke ønskelig med mange private 
avkjørsler langs veier med holdingsklasse meget streng. Svært mange ulykker skjer i 
direkte tilknytning til private avkjørsler, og kommunen ønsker derfor å samle trafikken 
i så få veier som mulig. Slik får man et mer oversiktlig trafikkbilde og 
trafikksikkerheten blir styrket.  
 
I tillegg, må man også ta trafikksikkerheten til myke trafikanter med i betraktning. Det 
er gang- og sykkelvei med undergang i nærheten, slik at man har tilgang til begge 
sider av fylkesveien som fotgjenger. Det er også tilgang til sammenhengende gang- 
og sykkelvei til skolen. Det er derimot behov for å krysse fylkesveien for å komme til 
bussholdeplassen i retning Ås. Gang- og sykkelveien er ikke tilknyttet busstoppet i 
retning Ås. FV 152 har fartsgrense 70 km/t utenfor gnr 27 bnr 3. Å krysse veien der, 
spesielt for barn, er risikabelt.  
 
Både fremkommelighet og miljøhensyn må vurderes. Spredt bebyggelse legger opp 
til mer bilbruk, selv om det er tilgang til buss i nærheten. Det er ikke umiddelbar 
nærhet til sentrum eller butikker, og transport blir derfor trolig hovedsakelig bilbasert.  
 
Ifølge kommuneplanen oppfyller ikke denne tomten kravene til å få etablere nye 
boenheter. Til tross for dette, er det i tidligere saker gitt tillatelse til oppdelinger som 
gjør at den opprinnelige tomten kan bli bebygd med til sammen 4 boenheter. 
Hensynet til en forutsigbar boligutvikling som er i tråd med kommunale, regionale og 
nasjonale føringen og ramme blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge denne 
dispensasjonen.  
 
Rådmannen er derfor ikke enig i at tomten er godt egnet til videre utbygging. Videre 
utbygging av tomten påvirker både trafikksikkerheten, fremkommelighet og miljøet 
negativt. Hensynet til å kunne styre spredt boligbebyggelse til egnede området blir 
også tilsidesatt.  
 
Vurdering av uttalelsen til Statens vegvesen 
I utøvelsen av det kommunale selvstyre må man forholde seg til statlige og regionale 
myndigheters eiendom og interesser. Den aktuelle veien som det ønskes avkjørsel til 
er FV 152. Veien er en fylkesvei, og den driftes og forvaltes av Statens vegvesen. 
Statens vegvesen har dermed rett til å uttale seg til dispensasjonssøknaden.  
Rådmannen viser til både dispensasjonsveilder fra Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus fra 2014 og Statens Vegvesen sin retningslinjer for behandling av 
avkjørselsaker (håndbok R701) som sier at Statens vegvesen skal ha saken til 
uttalelse hvis det gjelder nye avkjørsler eller utvidet bruk av eksiterende avkjørsler til 
fylkesvei eller riksvei.  
 
Pbl § 19-2 fjerde ledd er lagt inn som en slags begrensing på kommunalt selvstyre. 
Den sier at i vurdering av om det skal gis dispensasjon fra planer, skal statlige og 
regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Videre står det at kommunen bør 
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heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer eller forbudet i § 1-
8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden.  
 
Rådmannen legger derfor til grunn at dispensasjonen berører en statlig myndighet, 
og de har rett til å komme med en uttalelse til slike saker. Videre er kommunen pliktet 
til, etter plan- og bygningsloven, å tillegge slike uttalelser stor vekt.  
 
Statens vegvesen sin negative holdning til dispensasjonen er begrunnet i både 
trafikksikkerhet og regionale og nasjonale føringer og ramme for boligutvikling. 
Rådmannen mener Statens vegvesen sine argumenter er relevante og viktige, og at 
de er i tråd med kommuneplanen. Statens vegvesen sin uttalelse tillegges derfor stor 
vekt i vurderingen.  
 
Presedens 
Rådmannen vil også påpeke den uheldige presedensvirkningen dispensasjoner har. 
Den aktuelle tomten er tillatt delt før, og den fradelte tomten er tillatt ytterligere 
oppdelt. Dette til tross for at en direkte berørt statlig myndighet, Statens vegvesen, 
har kommet med negative uttalelser til hver eneste søknad. Verdien av 
bestemmelsene det dispenseres fra, og også verdien av kommuneplanen som 
styringsdokument, minsker jo flere dispensasjoner man innvilger.  
 
Den gjeldende tomten var i utgangspunkter bebygd med en boenhet. Hvis denne 
delingen tillates, blir det endelige antallet boenheter på den tomten som først ble 
tillatt oppdelt i 2014 så høyt som seks. Fem nye boenheter i samme område burde 
vært behandlet gjennom en reguleringsprosess, og ikke gjennom dispensasjoner, når 
de strider mot sentrale forutsetninger for spredt boligbebyggelse. Alle disse 
boenhetene er i strid med kommuneplanen og i strid med Statens vegvesen sine 
uttalelser.  
 
Kommunen er nå i gang med rullering av kommuneplanen, og rådmannen mener 
derfor, tatt i betraktning omfanget av oppdelinger i området, at videre utvikling av 
dette området bør avklares gjennom kommuneplanrulleringen. Da får man anledning 
til å ta stilling til om en slik utvikling er ønsket i dette området.  
 
Samlet vurdering 
Ved å innvilge dispensasjonen blir hovedhensynet til trafikksikkerhet vesentlig 
tilsidesatt ved at både myke trafikanter og brukere av veien får redusert 
trafikksikkerhet. Forutsetningen ved å tillate spredt bebyggelse innenfor skolekretsen 
er at det ikke skal gå utover trafikksikkerheten, derav at det kun tillattes avkjørsler til 
vei med lite eller mindre streng holdingsklasse. Videre blir også både hensynet til 
fremkommelighet og miljøet påvirket negativt, fordi spredt bebyggelse legger opp til 
mer bilbasert transport. I denne saken legger også rådmannen særlig vekt på 
uttalelsen fra Statens vegvesen, som en direkte berørt statlig myndighet. Selve 
kommuneplanen som styringsdokument blir svekket ved å innvilge dispensasjonen, 
da en innvilgelse vil føre til en så stor utvikling av den opprinnelige tomten at det bør 
behandles gjennom kommuneplanrullering og en eventuell påfølgende 
reguleringsprosess.  
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Konklusjon:  
Rådmannen har foretatt en helhetsvurdering der søkers begrunnelse er veiet opp 
mot de hensyn bestemmelsen er ment å ivareta.  
 
Rådmannen har kommet frem til at dispensasjonen vil vesentlig tilsidesette 
hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra. Når hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt, er ikke vilkårene for å 
innvilge dispensasjon tilstede. Det er da heller ikke nødvendig å gå videre og vurdere 
fordeler og ulemper, fordi en dispensasjon ikke kan innvilges.  
 
Rådmannen mener derfor at søknad om dispensasjon bør avslås med hjemmel i pbl. 
§ 19-2.  
 
Subsidiært vil også rådmannen påpeke at omsøkte tiltak i tillegg overskrider kvoten 
på 9 boenheter i kommuneplanperioden. Det er allerede brukt opp 8 boenheter av 
kvoten, og det er ifølge kommuneplanen da ikke mulig å få 2 nye boenheter her. 
Tiltakshaver er informert om dette, men har allikevel valgt å søke om å skille fra to 
nye boligtomter. Det er ikke søkt om dispensasjon for å overstige kvoten på 9 nye 
boenheter.  
 
Alternativ innstilling: 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 innvilger HTM/Formannskapet 
søknad om dispensasjon fra kommuneplan § 6.2 A og § 23.2 underformål b 
vedrørende søknad om deling av tomt på gnr. 27  bnr. 3.  
 
Utvalgets begrunnelse for dispensasjon: 
Fyll ut begrunnelse her 
 
 
 
 
 
Klageadgang: 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan - og 
bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom frem til 
den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være 
undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se 
sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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F-51/19 
Mulighetsstudie for plassering av båtseptikmottak i Bunnefjorden 
 
Saksbehandler:  Lars Buhler Saksnr.:  19/01664-1 
Saksgang  Møtedato 
1 Klima- og miljøutvalg 16/19 20.08.2019 
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 44/19 20.06.2019 
3 Formannskapet 51/19 28.08.2019 
4 Kommunestyret   
 
 
Innstilling fra klima- og miljøutvalget publiseres på nettbrett og på Ås 
kommunes hjemmeside her. Den foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 20.06.2019: 
1. Mottaksanlegg for båtseptik, på flytebrygge med rampe til land, etableres i sør på 

kommunens eiendom gnr 112 bnr 83, innerst i Bunnefjorden, i tråd med 
saksutredningens alternativ 1. 

2. Økonomisk konsekvens innarbeides i kommunens handlingsprogram for 2020-
2023 og budsjett for 2020. 

_____ 
 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 20.06.2019: 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Saken utsettes og fremmes igjen med en planfaglig vurdering. 
 
Votering: 
SVs utsettelsesforslag ble nedstemt 7-2 (SV, V) 
 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet rådmannens innstilling pkt. 1 med følgende endring: 

Forutsatt nødvendig plan- og byggesaksbehandling etableres mottaksanlegg 
for båtseptik […] 

 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet rådmannens innstilling pkt. 1 med følgende endring: 

Mottaksanlegg for båtseptik, på flytebrygge med rampe til land, etableres i sør 
på kommunens eiendom gnr 112 bnr 83, innerst i Bunnefjorden […] 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling pkt. 1 ble tiltrådt 5-4 (2Ap, Sp, SV) med FrPs endringsforslag 
ved alternativ votering mot SVs endringsforslag. 
 
Rådmannens innstilling pkt. 2 ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 20.06.2019: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 
 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-klima-og-miljoeutvalg-20-08-2019.350480.MD1I618969o8c95.pts.html
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 

- Mottaksanlegg for båtseptik, på flytebrygge med rampe til land, etableres ved 
kiosken på Nesset, innerst i Bunnefjorden, i tråd med saksutredningens 
alternativ 1. 

- Økonomisk konsekvens innarbeides i kommunens handlingsprogram for 
2020-2023 og budsjett for 2020. 

 
 
Ås, 04.06.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann  Kommunalsjef for teknikk, samfunn 

og kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Klima- og miljøutvalg 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Prinsipp skisse for båt septik mottak på Nesset 
2. Befaring indre bunnefjorden - PURA 
3. Finansiering - Norsk Vann Bulletin nr 4_2012 
 

 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Septik fra fritidsbåter inneholder høye konsentrasjoner av næringsstoffer og 
smittestoffer. Dette vil kunne påvirke vannkvaliteten i negativ grad, også med mulig 
oppblomstring av giftproduserende alger. I tillegg medfører utslipp av båtseptik 
estetisk forurensning. Rådmannen ønsker å etablere et mottak for båtseptik i 
Bunnefjorden og har vurdert alternativ 1 som best egnet tiltak til formålet. 
 
Fakta i saken: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø vedtok 01.03.2018 i forbindelse med behandling av 
HTM-Sak 19/18: «Forbud mot utslipp av septik i sjøområder fra skip inkludert 
fritidsfartøy m.m. i Ås kommune» at et mottaksanlegg med kommunalteknisk løsning 
skulle etableres i Bunnefjorden. Finansieringsløsning skulle utarbeides og 
beliggenhet, etablering og drift av mottaksanlegget skulle utredes. Det skulle 
opprettes dialog med marinaene i Bunnefjorden om mottaksanlegg. 
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Rådmannen har vurdert mulige fremtidige løsninger for septikmottak for båter i indre 
Bunnefjorden. Dette er basert på tre alternativer hvor alternativ 1 peker seg ut som et 
foretrukket alternativ for tiltaket. 
 
Det er foretatt en befaring med Frogn kommune, PURA og Ås kommune 17.11.2018 
for å se på lokasjoner for et potensielt båtseptik mottak i Bunnefjorden. 
 
Denne saken bør sees i sammenheng med «Forskrift om forbud mot utslipp av septik 
i sjøområder fra skip inkl. fritidsfartøy m.m. i Ås kommune» som fremmes samtidig. 
 
Økonomiske konsekvenser: 

Det er innhentet prisforespørsel fra leverandører som kunne levere en total løsning 
for Ås kommune, og det koster ca. 312.000,- eks. mva. for anlegget. I tillegg kommer 
det kostnader for dykkere til montering av anlegget. Det presiseres at kostnadene er 
beregnet i 2019. Beregningene er kun ment som et kostnadsoverslag beregnet ut fra 
ledningsnett med kommunal standard, og kostnadene kan endres ved 
detaljprosjektering. Kostnadsoverslag for mottak- og VA-anlegg på Nesset er i 
størrelsesorden kr 945 000,- eks. mva., se tabell under. Investeringskostnadene vil 
bli belastet renovasjonsgebyret i henhold til forurensningsloven § 26 og § 34. se 
vedlegg 3. 
 
Vannområdet PURA har i sine budsjetter lagt inn kr. 200.000 for etablering av 
mottaksanlegg i Bunnefjorden. Miljødirektoratet har også muligheter til finansiering av 
tiltak etter at behov er meldt inn. Dersom et slikt anlegg skal realiseres må Ås 
kommune bidra med anslagsvis kr. 700 000,- i investeringsmidler. Dette må vurderes 
i forbindelse med budsjettbehandlingen høsten 2019. 
 
Drift- og vedlikeholdskostnadene er beregnet til ca. 30 000,- for alternativ 1 hvor 
alternativ 2 og 3 blir på ca. 70 000,- og 90 000,-. Tilgang på båt kommer i tillegg for 
alternativ 2 og 3. Driftskostnadene vil bli belastet de kommunale 
renovasjonsgebyrene i henhold til forurensningsloven § 26 og § 34. Arbeidet med 
drift og vedlikehold vil inngå i de allerede etablerte daglige rutinene for drift- og 
vedlikehold av pumpestasjonene.  
 
Tabell 1 Kostnadsoverslag for etablering av båtseptik mottak på Nesset 

 Antall Enhet Enhetspris Sum 
Marint septikanlegg     
Total løsning septikanlegg 1 stykk 312 000,- 312 000,- 
Dykkere 2  75 000-, 150 000,- 
Komplett grøft for VA-anlegg 80 meter 3 000,- 240 000,- 
Droppkum 1 Stykk 10 000,- 10 000,- 
Asfaltering 200 M2 200,- 40 000,- 
Spillvannsledning 110 PVC 80 Meter 100,- 8 000,- 
Vannledning 50 PE 80 Meter 100,- 8 000,- 
Rigg kostnader 1 Stykk 20 000,- 20 000,- 
SUM eks mva    788 000,- 
Uforutsett, 20 %    168 000,- 
Total sum eks moms    945 000,- 
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Miljømessige konsekvenser: 
Kystområdene i Bunnefjorden er under økt press. Den økende fortettingen og 
utbygging, samt trafikken fra biler og fritidsbåter kan gi en negativ innvirkning på 
lokalt vannmiljø. Det er satt i gang flere tiltak for å redusere potensielle 
forurensninger til Bunnefjorden, slik som overvannshåndtering og rehabilitering av 
avløpsanlegg. Fritidsbåter har per dags dato ingen muligheter til å tømme septik i 
indre Bunnefjorden og mangler derfor et tømmested. Uten tiltak for å redusere 
forurensningen fra fritidsbåter vil indre Bunnefjorden oppleve algeoppblomstring og 
høye konsentrasjoner av bakterier i perioder. Breivoll har de senere årene opplevd 
flere negative hendelser med for høye konsentrasjoner av tarmbakterier i 
sommerhalvåret. Dette gir negative konsekvenser for rekreasjonsområdet Breivoll og 
tidvis avstengning av badestrender. 
 
Alternativer: 

Alternativ 1: 

Plassering av mottaksanlegg på flytebrygge med rampe på land: 

Mottaksanlegget vil ligge ved kiosken på Nesset, på en flytebrygge, med en 
fastmontert rampe til land. Anlegget vil ha et pumpesystem som pumper septik 
direkte til det kommunale ledningsnettet. Kostnadene er stipulert til ca. 945 000,- 
kroner. Dette er alternativet med lavest drift og vedlikeholdsutgifter grunnet 
tilgjengelighet og driftssikkerhet. Kiosken på Nesset har vist interesse for anlegget. 
De ønsker å samarbeide for å bedre driften av anlegget og tiltrekke seg flere kunder. 
 
Plassering av anlegget blir på eiendommen gnr 112 bnr 83 med påslipp til det 
kommunale ledningsnettet. Eiendommen er kommunal og regulert til parkering. Det 
er ikke tatt stilling til om det er mulig å etablere et mottaksanlegg på området i 
henhold til reguleringsbestemmelsene. Det må søkes om dispensasjon fra Pbl § 11-
11 punkt 4 og 5 om bygging i strandsonen. 

 

Alternativ 2: 

Plassering av mottaksanlegg på flytebrygge med tank: 

Dette alternativet vil kunne være mere fleksibelt i forhold til plassering av anlegg. 
Dette er et anlegg som baserer seg på en flytebrygge med pumpeanlegg og 
septiktank i flytebryggen. For å tømme septiktanken inngås det en avtale med et 
tømmefirma som har muligheten til å tømme tanken fra båt. Den totale 
investeringskostnadene er beregnet til å være på ca. 700 000,- + mva. 
Driftskostnadene vil være høyere enn andre systemer siden kommunalteknikk må gå 
til anskaffelse av en båt for å drifte anlegget. 
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Alternativ 3: 

Plassering av mottaksanlegg på flytebrygge med sjøledning: 

Dette alternativet er det samme som alternativ 2, men erstatter septiktanken med en 
sjøledning til det kommunale ledningsnettet. Området vil avgrense seg til et område 
som har tilgang på kommunal ledningsnett. Frogn kommune etablerer en lignende 
løsning og har anslått en kostnad på 1 mill. for etablering av mottaksanlegg hvor 
graving til kommunal ledningsnett kommer i tillegg. 

Drift og vedlikehold for alternativene 2 og 3 vil være avhengig av en båt. Dette vil øke 
kostnadene, og oppfølging av anlegget vil være begrenset. Brukere av anlegget 
(alternativ 2 og 3) vil ha begrenset med bistand under tømming slik et landbasert 
(alternativ 1) system vil ha. Erfaring fra flytebrygger uten landbasert tilgang i Oslo 
kommune viser at drift og vedlikehold blir nedprioritert som resulterer i defekte anlegg 
over tid. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Anbefaling etter befaringen og mulighetsstudiet peker at alternativ 1 som mest 
hensiktsmessig med tanke på tilgjengelighet for brukere og driftspersonell, 
investeringskostnader samt drift- og vedlikeholdsutgifter. Alternativ 1 vil sikre optimal 
driftstid og det vil være forholdsvis enkelt å kunne bistå brukere av anlegget i 
driftsperioden. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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F-52/19 
TV-aksjonen 2019 - Care 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  19/01744-2 
Saksgang  Møtedato 
1 Formannskapet 52/19 28.08.2019 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune bevilger kr 2 per innbygger, totalt kr 40 800 til TV-aksjonen NRK 

Care 2019. 
2. Summen belastes konto 149090.1100.100 øvrige bevilgninger, og overføres til 

innsamlingskonto i samsvar med faktura som mottas straks bevilgningen er 
registrert på https://www.giverstafett.no/. 

 
Ås, 09.08.2019 
 
Trine Christensen Tove Kreppen Jørgensen 
Rådmann Kommunalsjef organisasjon og fellestjenester 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: Formannskapet 
 
Vedlegg: Ingen 
 
Lenke til TV-aksjonen 2019 – Care https://blimed.no/ 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Registrerer ev. bidrag på https://www.giverstafett.no/ og følger opp faktura. 

 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune har i mange år vært en økonomisk og organisatorisk støttespiller for 
TV-aksjonen. Årets TV-aksjon er tildelt Cares arbeid for å skape et bedre liv for 
kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. 
 
Rådmannen foreslår at kr 2 per innbygger innvilges slik som tidligere. Aksjonsdagen 
er søndag 20. oktober 2019.  
 
 
Fakta i saken: 
TV-aksjonen ble startet i 1974 som en nasjonal dugnad. Ås kommune har deltatt i en 
årrekke. Siden 2013 har det vært bevilget kr 2 per innbygger.  
 

https://www.giverstafett.no/
https://blimed.no/
https://www.giverstafett.no/
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TV-aksjonen NRK 2019 går til Care for å gi 400 000 kvinner mulighet til å tjene sine 
egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt. Midlene går til 
CAREs arbeid i Mali, Niger, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi, Rwanda, 
Palestina, Jordan, Afghanistan og Myanmar. Aksjonen skal gi kvinner mulighet til et 
bedre liv, til å skape sin egen arbeidsplass, sin egen inntekt og til engasjement og 
deltakelse i politikk og i lokalsamfunnet. Dette vil skape ringvirkninger for mer enn 1,5 
millioner mennesker. 
 
Les mer om årets aksjon her. 
 
Kommunens bidrag dekkes innenfor den eksisterende budsjettramme av 
formannskapets konto øvrige bevilgninger.  
 
Vurdering: 
Rådmannen anbefaler at tradisjonen med å støtte TV-aksjonen opprettholdes. På 
bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon bør beløpet per innbygger ikke økes. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Befolkningstall fra SSB per 1. kvartal 2019 er 20 397 innbyggere i Ås kommune.  
Kr 2 per innbygger utgjør kr 40 794, avrundet til kr 40 800. 
I tillegg regnes utgifter til organisering/gjennomføring kr.10 000.       
 
Alternativer: 
Det kan vedtas et annet beløp per innbygger eller ingen bevilgning. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at kommunen innvilger støtte tilsvarende kr 2 per innbygger, 
kr 40 800. I tillegg kr.10 000 til organisering av arbeidet rundt. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
 

https://www.giverstafett.no/
https://www.ssb.no/kommunefakta/as
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