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Referatsaker:

Referatsaker til hovedutvalg for oppvekst og kultur ligger til gjennomsyn på
rådmannskontoret.

1/14 Møtegodtgjørelse 2013
For Hovedutvalg for oppvekst og kultur, 17. mai-komiteen,
Grunnlovsfeiring prosjektgruppe, Samarbeidsutvalg skole.
Oversikt kan lånes ut ved henvendelse til politisk sekretariat.

2/14 Møteplan 2014 - Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Er publisert på kommunens hjemmeside:
http://www.as.kommune.no/moeter-i-politiske-utvalg.125478.no.html.

3/14 Vedtak F, 20112013, Sak 79/13, Uttreden fra kommunale verv
- Ole-Martin Musken (FrP) - Nyvalg
13/04194-3. Som ny vara på plass nr. 3 i hovedutvalg for oppvekst og
kultur (HOK) velges: Britt Halvorsrud (FrP)

4/14 Vedtak BUK, 28112013, Sak 1/13, Fordeling av tilskudd til
skolemiljøene i Ås 2013
13/03906-14. Kr 100 000,- tildeles grunnskolene i Ås til tiltak i
skolemiljøene. Pengene fordeles slik at Ås og Nordbytun ungdomsskoler
får kr 14 000,- hver, og resterende skoler får kr 10 285,- hver.

5/14 Vedtak BUK, 28112013, Sak 2/13, Ås kommunes miljøvernpris 2013
13/05253-7. Ås kommunes miljøvernpris 2013 – Eilif Dahls minnepris –
på kr 5 000,- deles i år ut til Brønnerud skole for sine skolehageprosjekter.

6/14 05.12.2013 - Referat fra SU Rustad barnehage

7/14 08.11.2013 - Referat fra FAU/SU Tunveien barnehage

8/14 20.03.2013 - Referat fra SU Solbergtunet barnehage

9/14 14.03.2013 - Referat fra SU Søråsteigen barnehage

10/14 13.02.2013 - Referat fra SU/SMU Brønnerud skole

http://www.as.kommune.no/moeter-i-politiske-utvalg.125478.no.html
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11/14 Brønnerudposten, advent- og juleutgave 2013
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Saker til behandling:

HOK-1/14
Strategiplan for barnehager og skoler 2014-2017

Saksbehandler: Vigdis Bangen Saksnr.: 13/06074-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 1/14 22.01.2014

Rådmannens innstilling:
1. Kapittel 1-4 i ”Strategiplan for barnehager og skoler 2014-2017” (Vedlegg 1)

vedtas som erstatning for Kvalitetsdokument - Barnehage og skole
2. Tiltakene for 2014 i kapittel 5 i ”Strategiplan for barnehager og skoler 2014-

2017” tas til orientering.

Oppvekst- og kultursjef i Ås, 5.1.2014

Ellen Benestad

Tidligere politisk behandling:
HOK- sak 19/11

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Vedlegg som følger saken:
Endelig strategiplan for barnehage og skole 2014-2017

SAKSUTREDNING:

Bakgrunn for saken:

I HOK- sak 19/11 vedtok Hovedutvalget for oppvekst og kultur planen
Kvalitetsdokument for barnehager og skoler . Bakgrunnen for planen var en nedsatt

arbeidsgruppe som med utgangspunkt i Opplæringsloven, Barnehageloven,
Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen, Stortingsmelding nr 41 (2008-
2009) Kvalitet i barnehagen, Kunnskapsløftet og Rammeplan for barnehager, skulle

http://www.as.kommune.no/getfile.php/1776896.746.pcdrqeeasf/2011+11+09+HOK+protokoll.pdf
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jobbe med utvikling av kvalitet i barnehager og skoler. Dette arbeidet ble til planen
Kvalitetsdokument for barnehager og skoler , og med den ønsket oppvekst- og

kulturetaten å skissere hvordan det skulle arbeides for å utvikle helhetlig og best
mulig kvalitet i barnehager og skoler.

Man så imidlertid raskt at det var vanskelig å lage gode tiltak på bakgrunn av
Kvalitetsdokument for barnehager og skoler . Arbeidsgruppen ble derfor utvidet med

flere representanter fra både barnehage, skole, PP- tjeneste og
sentraladministrasjonen, og denne gruppa har jobbet fram en ny plan. Med
utgangspunkt i planen Kvalitetsdokument for barnehager og skoler er Strategiplan
for barnehager og skole 2014-2017 utarbeidet. Den skal igjen danne utgangspunkt
for barnehagenes og skolenes fremtidige årsplaner. Innholdeti planen vil gjenspeile
seg i ny kommuneplan og handlingsprogrammet fra og med 2015. Oppvekst- og
kulturetatens årlige kompetanseplan vil fra og med 2014 bygge på tiltakene som
kommer fram av denne planen. Riktig og tilstrekkelig kompetanse er avgjørende for
å sikre kvalitet i tjenestene, effektiv ressursutnyttelse, innovasjon og utvikling.

Planens oppbygging:
Planens kapittel 1- 4 er utarbeidet for perioden 2014 –2017. I denne delen settes
målene og fokusområdene for barnehager og skoler, knyttet opp mot forskning vi
støtter oss på.

Kapittel 5 inneholder de tiltak som skal igangsettes i 2014. Denne delen av planen vil
evalueres hvert år slik at nye tiltak for det kommende året kan settes. Tiltaksdelen av
planen vil hvert år knytte seg til kapittel 1-4. Kapittel 5 vil evalueres i august hvert år
av en arbeidsgruppe etter innspill fra styrerne og rektorene. På den måten kan
endringer komme fram i handlingsprogrammet for året etter.

Konklusjon
Å få til varige endringer, som er godt implementert i organisasjonen, krever
systematisk arbeid over lang tid. 4 år for en plan kan derfor synes kort. Men våren
2017 må det foretas en større evaluering for å se om kommunen er på rett vei.

Vedlegg til sak
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HOK-2/14
Endring av sats for foreldrebetaling for familier med inntekt under
kr. 200 000,-

Saksbehandler: Vigdis Bangen Saksnr.: 13/06201-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2/14 22.01.2014
2 Kommunestyre

Rådmannens innstilling:
Betalingssats per måned for familier med inntekt under kr 200 000,- per år, endres
fra kr.1500,- til kr.1548,- fra 1.3.2014

Ås, 7.1.2013

Trine Christensen

Tidligere politisk behandling:
K- sak 60/10

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Kommunestyret

Vedlegg som følger saken:
Ingen

SAKSUTREDNING:

Barnehagelovens forskrift om foreldrebetaling i barnehager:
Forskriftens § 3 tredje ledd slår fast at alle kommuner skal ha ordninger som kan tilby
barnefamilier med lavest betalingsevne en reduksjon eller fritak fra foreldrebetaling.
Ordningen skal også omfatte de ikke-kommunale barnehagene i kommunen
Det er opp til den enkelte kommune å finne egnede løsninger

Kommunestyret i Ås gjorde følgende vedtak 15.12.2010:
Laveste barnehagesats settes til kr 1500,- for familieinntekter under kr 200 000,- fra
1.3.2011.
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Stortinget vedtok i statsbudsjettet for 2014 å videreføre satsen for maksimal
foreldrebetaling i barnehage på samme reelle nivå som i 2013. Maksimalsatsen for
en 100 % barnehageplass økte med dette fra kr.2330,- per. måned til kr.2405,- per.
måned fra 1.1.2014. Endringen ga en reduksjon i kommunenes rammetilskudd.
Reduksjonen ville motsvares ved økt foreldrebetaling.
Kommunestyret i Ås vedtok i heldagsmøte 11.12.2014 at Åskommune skulle følge
stortingets fastsatte maksimalpris.

Vurdering og konklusjon:
Rådmannen anbefaler at også betalingssatsene for familier med inntekt under
kr. 200 000,- opprettholdes på samme reelle nivå som 2013. Prisen for en 100 %
barnehageplass vil med dette øke fra kr.1500,- til kr.1548,- per. måned. Rådmannen
anbefaler at endringen gjøres gjeldende fra 1.3.2014.

Brutto
familie
inntekt
pr år:

Over
kr. 200 000,
t.o.m: 31.12.13

Over
kr.200 000,-
f.o.m: 1.1.14

Under
kr 200 000,-
t.o.m: 28.2.14

Under
kr 200 000,-
f.o.m: 1.3.14

100 % plass kr.2330,- kr. 2405,- kr.1500,- Kr.1548,-
50 % plass kr.1165,- kr.1203,- kr.750,- kr.774,-

Økonomiske konsekvenser:
Endring i maksimalpris for barnehage ga kommunen reduksjon i rammetilskuddet.
Reduksjonen motsvares ved økt foreldrebetaling. Det er forholdsvis få familier i
kommunen som har samlet bruttoinntekt under kr. 200 000,- pr år og rett på redusert
foreldrebetaling. Økt foreldrebetaling for familier med inntekt under 200 000,- vil ikke
gi kommunen økt inntekt.
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HOK-3/14
Ungdomsråd - Politisk representant fra HOK

Saksbehandler: Bjørn-Erik Pedersen Saksnr.: 13/05304-5
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 3/14 22.01.2014

Rådmannens innstilling:
«(……………….) velges fra Hovedutvalg for oppvekst og kultur som politisk
representant i Ungdomsrådet.»

Ås 09.12.2013

Oppvekst- og kultursjef
Ellen Benestad

Tidligere politisk behandling:
Hovedutvalg for oppvekst og kultur, HOK-sak 24/1, 21.05.13
Ås eldreråd, 21/13, 19.05.13
Hovedutvalg for oppvekst og kultur, HOK-sak 22/13, 22.08.13
Kommunestyret, K-sak 54/13, 04.09.13
Kommunestyret, K-sak 74/13, 20.11.13

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Utskrift av saken sendes:
Ordfører
Rådmann
Oppvekst- og kultursjef
SLT-koordinator

SAKSUTREDNING:

Bakgrunn for saken:
Kommunestyret vedtok 20.11.13 å etablere Ungdomsråd i Ås kommune fra januar
2014 (K-74/13):

Kommunestyres vedtak 20.11.2013:
1. Ungdomsråd i Ås kommune etableres januar 2014.
2. Rådet skal ha følgende sammensetning:
- 1 representant fra elevrådet ved Ås ungdomsskole.
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- 1 representant blant elevene ved Ås ungdomsskole.
- 1 representant fra elevrådet ved Nordbytun ungdomsskole.
- 1 representant blant elevene ved Nordbytun ungdomsskole.
- 1 representant fra elevrådet ved Ås videregående skole. Personen må være bosatt i
Ås kommune.
- 2 ungdommer som representerer lag og foreninger, ungdomsklubbene, uorganisert
ungdom og/eller andre kan søke Hovedutvalg for oppvekst- og kultur (HOK) om plass
i ungdomsrådet. HOK oppnevner blant de søkende 2 representanter.
3. Det velges en politisk representant fra HOK som blir ungdomsrådets kontaktledd til
det politiske miljøet.
4. Innstillingens punkt 4 medfører en endring av reglementet for Ås kommune.
Reglementet endres i tråd med vedlegg 1.
5. Møtegodtgjørelse settes til kr 200 per møte.
6. Utvalgets medlemmer disponerer iPad som leveres tilbake til kommunen når
medlemmet slutter.

I henhold til kulepunkt 3 skal det velges en politisk representant fra Hovedutvalg for
oppvekst og kultur som skal være et kontaktledd mellom Ungdomsrådet og det
politiske miljøet. Representanten møter i Ungdomsrådet, men skal ikke være et
medlem med stemmerett.

Økonomiske konsekvenser:
Møtegodtgjørelse til politisk representant. Ungdomsrådet møtes 8-10 ganger i året,
noe som vil medføre en utgift til politisk representantpå i underkant av 10.000,- årlig.

Kan vedtaket påklages?
Nei.
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HOK-4/14
Veinavn fylkesveier - Kroer

Saksbehandler: Arne Hågensen Saksnr.: 13/04566-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 50/13 07.11.2013
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 4/14 22.01.2014

Rådmannens innstilling:
1. Veien( Fv 54) mellom Revaugkrysset og krysset ved Kroer Kirke (Fv 60) får

navnet KROERVEIEN

2. Veien (Fv 54) kryss ved Kroer kirke (Fv 60) til kryssing av kommunegrense til
Hobøl, ved Bakk, får navnet HOBØLVEIEN

3. Veien mellom Vestby grense (Fv4) til kryss med Fv 60 (Teigen) får navnet
GARDERVEIEN

4. Fv 4 mellom kommunegrensen mot Vestby og fram til Revaugkrysset (kryss
med Fv 54) får navnet BRÅTEVEIEN.

5. Veien mellom kryss Fv 4/Fv60 og fram til krysset ved Kroer kirke (Fv 60 / Fv
54) får navnet HELGESTADVEIEN.

Ås, 10.01.2014

Ellen Benestad
Oppvekst- og kultursjef

_____

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 07.11.2013:
Saken utsettes.

Forslag som følger saken:
Laila P. Nordsveen (A) fremmet følgende alternative forslag:
1. Strekningen i Ås kommune Sentralkrysset til Teigenkrysset (Vestbygrense) får

navnet Kroerveien.
2. Stekningen som ligger i Ås kommune langs Fv. 4 Teigenkryssettil Vestby grense

gis navnet Garderveien.
3. Strekningen fra Revhaugkrysset (Revaug) via Kroer kirke til Bakk (Hobøl grense)

er Fv. 54 og gis navnet Hobølveien.
4. Stekningen Kroer kirke til Rødskrysset er Fv. 60 gis navnet Helgestadveien.

_____
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 07.11.2013:
Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet følgende alternative forslag:
1. Strekningen i Ås kommune Sentralkrysset til Teigenkrysset (Vestbygrense) får

navnet Kroerveien.
2. Stekningen som ligger i Ås kommune langs Fv. 4 Teigenkryssettil Vestby grense

gis navnet Garderveien.
3. Strekningen fra Revhaugkrysset (Revaug) via Kroer kirke til Bakk (Hobøl grense)

er Fv. 54 og gis navnet Hobølveien.
4. Stekningen Kroer kirke til Rødskrysset er Fv. 60 gis navnet Helgestadveien.

Odd Vangen (Sp) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes.

Votering: (8 stemmer)
Utsettelsesforslaget ble vedtatt 4*-4 (2A, 1H, 1FrP).
*Ved stemmelikhet ble leders stemme avgjørende, og utsettelsesforslaget vedtatt.

Aps forslag følger saken.
_____

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Vedlegg:
Kart, vedlegg 1.
Referat fra Ås historielag 17. April 2013
Arbeiderpartiets forslag 07.11.2013 med begrunnelse
Goedatasjef Marie Hagbo –uttalelse
Hans B. Glende –uttalelse
Anne Marie Glende –uttalelse

Utskrift av saken sendes til :
Oppmålingsvesenet, v/ Saltkjelsvik

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:

Fra behandlingen 7. november 2013:
Ås kommune er i gang med et prosjekt for at alle eiendommer i bygda skal få
veiadresse.
Dette saksforholdet gjelder navnsetting av fylkesveier.
Adressatene langs disse veiene har tidligere hatt kun adresse til fylkesveien og/eller
benyttet gårdsnavn/eiendomsnavn.

Kroerveien går fra Sentralkrysset og deler seg i Revaugkrysset (i Fv 60 og Fv 54)
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Fylkesvei 54 (Fv 54) fortsetter mot Bakk og kommunegrensen til Hobøl.

Nå er det slik at navnet Kroerveien eksisterer både i Hobøl ( fra Elvestadveien til
kommunegrense mot Ås (ved Bakk)).
Fra Vestby starter Kroerveien i Vestby sentrum mot Ås, til kommunegrensa mot Ås
ved Teigen.
Imidlertid vil ikke dette bety navneforveksling så lenge de opererer med forskjellige
postnumre og kommuner.

Det foreslås at veien( Fv 54) mellom Revaugkrysset og krysset vedKroer Kirke får
navnet KROERVEIEN

Veien (Fv 54) videre fra kryss ved Kroer kirke til kryssing av kommunegrense til
Hobøl, ved Bakk bru, får navnet BAKKVEIEN
Navnet er knyttet til gårdsnavn beliggende ved kryssing av kommunegrensen mot
Hobøl.

Fv 4 fra Vestby heter Topperveien fram til Ås grense.
Det foreslås at denne navnebruken forsetter fram til krysset ved Teigen (Fv 4 –Fv
60).
Forlaget blir da at veien mellom Vestby grense (Fv4) til kryss med Fv 60 får navnet
TOPPERVEIEN

Fv4 mellom kommunegrensen mot Vestby og fram til Revaugkrysset (kryss med Fv
54) får navnet BRÅTEVEIEN.
Navnevalget er begrunnet i at det ligger to Bråtegårder langs denne veien, slik at
dette sees på som et naturlig navnevalg.

Veien mellom kryss Fv 4/Fv60 og fram til krysset ved Kroer kirke (Fv 60 / Fv 54)
får navnet HELGESTADVEIEN.
Navnevalget er begrunnet i gårdsnavn langs veien.

Kart, vedlegg 1.

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 07.11.2013:
Saken utsettes.

Forslag som følger saken:
Laila P. Nordsveen (A) fremmet følgende alternative forslag:
1. Strekningen i Ås kommune Sentralkrysset til Teigenkrysset (Vestby grense) får
navnet Kroerveien.
2. Stekningen som ligger i Ås kommune langs Fv. 4 Teigenkrysset til Vestby grense
gis navnet Garderveien.
3. Strekningen fra Revhaugkrysset (Revaug) via Kroer kirke til Bakk (Hobøl grense)
er Fv. 54 og gis navnet Hobølveien.
4. Stekningen Kroer kirke til Rødskrysset er Fv. 60 gis navnet Helgestadveien.
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Etter møtet i hovedutvalget skrev Ås avis om navnesaken, og ba om innspill på de
forslag som lå der.

Dette har ført til at vi har fått 4 skriftlige innspill:
Grete Marie Hagbø (Geodatasjef i Vestby kommune)
Hans B. Glende
Anne Marie Glende
Hans-Kristian Smedsrød

Geodatasjefen (Vestby kommune) vil ikke anbefale at en vei får samme navn på
tvers av kommunegrensene, men ber om de får et eget navn.
Av samme grunn vil ikke rådmannen foreslå at veien fra Kroer kirke til Hobøl grense
får navnet Kroerveien, men endrer sitt forslag til Hobølveien.
Videre endrer rådmannen sitt forslag gjennom at forslaget Topperveien endres til
Garderveien.
I forslaget var pkt. 3 litt forvirrende. Punktet Revaug er endret til Teigen, i det nye
forslaget.

Rådmannen vil understreke at det allerede er vedtatte veinavn i våre
nabokommuner. Kroerveien er brukt som navn på fylkesveier inn i vår kommune
både fra Vestby kommune og fra Hobøl kommune. Dette er en virkelighet vi må
forholde oss til.
I tillegg til å ta vare på historiske navn, skal navnene også fungere som et
hjelpemiddel til å finne fram.
Videre er det slik at vi har felles kartportal i Follo, hvor publikum kan søke på veinavn.
Vi tror publikum i liten grad vet når de krysser kommunegrenser.
På bakgrunn av det som er kommet fram har rådmannen justert deler av sitt
opprinnelige forslag av 7. november i fjor.

Pkt. 2 i forslaget endres navneforslaget fra Bakkveien til Høbølveien
Pkt. 3 endres til navneforslaget fra Topperveien til Garderveien.

Vurdering av saken:
Veinavnforslagene har vært diskutert internt, samt med representanter for Ås
historielag i møte 17. april.
Historielaget støttet forslagene slik de forelå før møtet i

Ikrafttredelse av vedtaket:
Straks vedtak er gjort

Vedlegg til sak
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HOK-5/14
Veinavn - Solberg

Saksbehandler: Arne Hågensen Saksnr.: 14/00184-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 5/14 22.01.2014

Rådmannens innstilling:
I Veien fra Haugenveien inn til adressen knyttet til virksomheten Servi Hydrator AS,
får navnet Rasmus Solbergs vei

Ås, 13.01.2013

Ellen Benestad

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Vedlegg:
Uttalelse fra Ås historielag.pdf,
Kart.pdf

Vedtak i saken sendes:
Saksbehandler

SAKSUTREDNING:

Bakgrunn for saken:
Saken har sin bakgrunn i en henvendelse fra en av oppsitterne i Haugenveien i
Nordby, Servi Hydrator AS (tidligere PMC Servi). Firmaet er en storaktør innen
hydraulikk, pneumatikk m.v.

Leveranser foregår ved bruk av utenlandske trailere, i stort omfang og forskjellige
biler /sjåfører. Disse benytter i stor grad GPS-utstyr til å finne fram til adressaten.
Problemet er at det også finnes en Haugenveien i Ski kommune, nærmere bestemt
1404 Siggerud.
Haugenveien (I Ås) har postnummer 1400 Ski.
Dette skaper stadige problemer for bedriften, da disse leveransene for ofte ender opp
på Siggerud.
De ønsker seg derfor en adresse som er utvetydig, og som fører til at leveringer
kommer til rett sted ved første forsøk. onkret foreslår de at Haugenveien endrer navn.
Deres navneforslag er Rasmus Solbergs vei.
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Denne saken var oppe i hovedutvalget i desember 2012, gjennom et drøftingsnotat.
Rådmannen ønsket å få hovedutvalgets aksept på å gå videre med denne saken.
Bakgrunnen var at en så for seg å skifte navn på alle adressater

I utgangspunktet var det tenkt å skifte navn for hele Haugenveien

Økonomiske konsekvenser:
Det må settes opp veiskilt på den nye veien.

Vurdering:
Det har vært kontakt med Ski kommune, på administrativt nivå, for å diskutere
muligheten for å skifte navn på deres Haugenvei. Dette var de ikke villig til å gå inn
på.
Det er 23 eiere/tomter som ligger med adresse til Haugenveien i Ås . På flere av
disse adressene er det etablerte virksomheter.
Det har vært kontakt med flere av disse, bl.a gjennom Ski næringsråd.
Disse opplever ikke disse adresseringsproblemene og er lite villige til å gå inn for en
navneendring. Detvil føre til merarbeid og utgifter knyttet til adresseendring.

På bakgrunn av dette foreslås det kun endring av veien/adressen inn til virksomheten
Servi Hydrator AS. Dette vil gi en løsning som tilfredsstiller behovene alle
aktører/adressater.

Rasmus Solberg (f. 1913) drev møbelsnekkervirksomhet nettopp på denne tomten
fra midten av 1930-tallet. Solberg var et stort talent, - og leverte møbler til mange
land i Europa, USA, Japan og Saudi-Arabia. Han virksomhethadde
innredningsjobben på kongeskipet Norge, etter brannen i 1985.
Hans virke er nærmere beskrevet i bygdehistorien «Bondestyre, kamp og forsoning .
Ås 1850 -1940», sidene 606 –607.

Navneforslaget kommer fra ledelsen ved Servi Hydrator AS.
Navneforslaget er drøftet med Ås historielag, som stiller seg positivt til
navneforslaget.
Forlaget er også drøftet med etterkommerne, som er positivt innstilt.

Konklusjon:
Rådmannen vil tilrå at det gjennomføres navneendring slik forslaget lyder.
Dette vil være i tråd med kommunens målsetting om at navnet bør passe på stedet
og gi en adressering som gjør at man finner fram til adressaten.
Dette vil også legge forholdene til rett for næringsvirksomheten.

Rådmannen foreslår at veien inn til denne adressaten får navnet
Rasmus Solbergs vei

Vedlegg til sak
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