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Ås, 27.04.2021 

 

 

Ola Nordal 

ordfører 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 05 

eller e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no  

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  

K-21/21 
Konseptvalg for utvidelse av Nordre Follo Renseanlegg 
 
Saksbehandler:  Nils Erik Pedersen Saksnr.:  14/03460-76 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 19/21 14.04.2021 

2 Formannskapet 25/21 21.04.2021 

3 Kommunestyret 21/21 05.05.2021 

 

 

Formannskapets innstilling 21.04.2021: 
1. Nordre Follo Renseanlegg gjennomfører en trinnvis utvidelse av dagens 

renseanlegg på Vinterbro (alternativ 3), for å sikre regionens behov for 

avløpsrensing frem mot 2080, i overensstemmelse med krav satt i 
utslippstillatelsen fra Statsforvalteren i Oslo og Viken. 

2. Selskapsavtalens pkt. 11.1 endres til: Selskapets låneramme settes til kr. 300 
millioner. Selskapet kan bare ta opp lån til kapitalformål eller til konvertering 
av gammel gjeld. 

_____ 
 

 
 

Behandlinger: 

 
 

Formannskapets behandling 21.04.2021: 
Maria-Therese Jensen (V) foreslo at følgende tekst følger med formannskaps-

saken i protokollen for bevisstgjøring av ansvaret kommunen har med å redusere 
utslipp fra kommunalt avløp. Ordfører bes ta med saken videre i 
representantskapet:  

«Formannskapet anerkjenner arbeidet utført og videre planer av Nordre Follo 
Renseanlegg. Det bes om at gjødsel- og/eller biogassproduksjon videreføres og 

om dette kan være et mulig miljøtiltak og utviklingsområde for NFR ifm den 
utvidelsen som er planlagt.» 
 

Votering: 
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

Formannskapet ga enstemmig tilslutning til Venstres oppfordring. 
 

_____ 

 
Formannskapets oppfordring til ordfører om å ta med til 

representantskapet: 
Formannskapet anerkjenner arbeidet utført og videre planer av Nordre Follo 

Renseanlegg. Det bes om at gjødsel- og/eller biogassproduksjon vurderes videreført 
som et mulig miljøtiltak og utviklingsområde for NFR ifm den 
utvidelsen som er planlagt.  
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Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 14.04.2021: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 14.04.2021: 
1. Nordre Follo Renseanlegg gjennomfører en trinnvis utvidelse av dagens 

renseanlegg på Vinterbro (alternativ 3), for å sikre regionens behov for 
avløpsrensing frem mot 2080, i overensstemmelse med krav satt i 
utslippstillatelsen fra Statsforvalteren i Oslo og Viken. 

2. Selskapsavtalens pkt. 11.1 endres til: Selskapets låneramme settes til kr. 300 
millioner. Selskapet kan bare ta opp lån til kapitalformål eller til konvertering 

av gammel gjeld. 
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Saksfremlegg 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Nordre Follo Renseanlegg gjennomfører en trinnvis utvidelse av dagens 

renseanlegg på Vinterbro (alternativ 3), for å sikre regionens behov for 
avløpsrensing frem mot 2080, i overensstemmelse med krav satt i 
utslippstillatelsen fra Statsforvalteren i Oslo og Viken. 

2. Selskapsavtalens pkt. 11.1 endres til: Selskapets låneramme settes til kr. 
300 millioner. Selskapet kan bare ta opp lån til kapitalformål eller til 

konvertering av gammel gjeld. 
 
Ås, 26.03.2021 

 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 

Kommunedirektør Kommunalsjef  
 Teknikk, samfunn og kultur  

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
Formannskapet 
Kommunestyret 

 
 

 
Vedlegg: 
0 Anbefaling 17. des. 2020 

1 Rapport Fjellanlegg Rev V-02_20201127 
2 NFRA Overføringsanlegg til Bekkelaget ver-F_20201203 

3 NFRA Nytt anlegg på eksisterende tomt rev_V-03_20201127 
4 Fylkesmannens brev av 7. des. 2015 
5 Tilbud fra Oslo kommune des. 2019 

6 Notat Dimensjoneringsgrunnlag 05.02.2019 
7 Usikkerhetsanalyse Nordre Follo Renseanlegg 

8 NFR Styremøtereferat nr. 4-2020 
9 NFR Representantskap møteprotokoll 7. okt. 2020 
10 NFR Selskapsavtale 

11 NFR kapitalbehov 2021 - 2040 
 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Nordre Follo Renseanlegg 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Spillvann fra store deler av Nordre Follo kommune og nordre del av Ås kommune 

føres i dag til Nordre Follo Renseanlegg IKS på Vinterbro. Her renses 
avløpsvannet i henhold til krav fra Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i 
Oslo og Viken. Renseanlegget vil ikke kunne overholde rensekravene med den 

befolkningsutviklingen man ser for seg i denne regionen, og Statsforvalteren har 
derfor pålagt renseanlegget å utarbeide en fremdriftsplan som viser hvordan 

kapasitetsutfordringene skal løses. 
 
Det er gjennomført konseptvalgutredninger i flere faser der man til slutt har 

vurderte tre alternativer som følger:  
 

1. Nytt anlegg i fjell 
2. Overføring av avløpsvann til Bekkelaget renseanlegg 
3. Utvidelse av eksisterende ledningsanlegg 

 
Utarbeidede rapporter har vært gjenstand for uavhengig 3. parts evaluering av 

Sweco AS og Norconsult AS, og det er gjennomført usikkerhetsanalyser for de 
tre alternativene. Alternativene har en beregnet investeringskostnad på 
henholdsvis 785, 740 og 762 millioner kr. 

 
Det anbefales en løsning der man utvider eksisterende renseanlegg på Vinterbro 

for å kunne dekke fremtidige behov. Dette vurderes å være den beste løsningen 
utfra økonomiske så vel som miljømessige kriterier. En trinnvis utvidelse av 

dagens anlegg vil raskt kunne gi økt kapasitet og sørge for at utslippstillatelsen 
blir oppfylt selv ved en raskt økende befolkning i området. Utvidelsen vil kunne 
skje innenfor renseanleggets tomt uten vesentlige endringer i reguleringsplan og 

eller miljøskadelige inngrep. En trinnvis utbygging vil gi stor fleksibilitet med 
hensyn til endrede miljøkrav og utnyttelse av ny teknologi. Ved bygging av 

anlegg i fjell eller ved overføring til et fjellanlegg er man i større grad låst for 
fremtiden. 
 

Fakta i saken: 
Nordre Follo Renseanlegg IKS (heretter kalt «NFR») ble etablert i 1971 for å 

kunne ta imot avløpsvann fra kommunen Ås, Ski og Oppegård. Et par tiår senere 
kom det krav om nitrogenrensing. Dagens nitrogenrenseanlegg, som ble bygget i 
1997, er en flaskehals i renseprosessen og er allerede ved grensen for forventet 

levetid. Det er et påtrengende behov å få dette anlegget erstattet med et nytt 
anlegg med bedre kapasitet. 

 
I brev fra Fylkesmannen datert 7.12.2015 (se vedlegg 4) gis følgende pålegg: 

«Fylkesmannen i Oslo og Akershus pålegger Nordre Follo renseanlegg IKS 
med hjemmel i forurensningsloven §§ 51 og 7 å utarbeide en fremdriftsplan 

for de etterfølgende oppgaver: 

 Det bør utredes en plan fra NFR IKS som viser prosess- og 
dimensjonering av behandlingsdelene i renseanlegget frem mot 2040 

og innfasing av tiltak i tid. 
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 Det bør foretas en vurdering av om en skal endre utslippspunktet for 
NFR i dybde og sted i Bunnefjorden. 

 Det bør som et minimum skisseres når det skal foretas en utredning for 

en ny helhetlig løsning som skal sikre regionens fremtidige behov for 
avløpsrensing frem mot 2070 – 2080. Her fremgår også hva som er 

nødvendig tid for å implementere en helt ny løsning» 

I henhold til pålegget fra Fylkesmannen er det besluttet at dimensjonerende år 
skal være 2080. Det er i dag tilknyttet ca. 44 000 personer fra tidligere Ski 
kommune, sørlige deler av tidligere Oppegård kommune og nordlige deler av Ås 

kommune. Det er lagt til grunn at ca. 87 000 personer er tilknyttet i 2080, dvs. 
en økning i belastning på ca. 43 000 personer i forhold til dagens nivå. 

 
NFR mottar i dag kommunalt avløpsvann fra mesteparten av bebyggelsen som 
ligger innenfor Gjersjøens nedbørsfelt. Gjersjøen er drikkevannskilde for Nordre 

Follo kommune og Ås kommune, og den kommunale vannforsyningen er således 
avhengig av at spillvann fra boliger og næringsvirksomhet føres kontrollert til 

renseanlegget og behandles der i henhold til krav i utslippstillatelsen. Behandlet 
avløpsvann føres ut på dypt vann i Bunnefjorden og påvirker således 
vannkvaliteten i sjøen.  

 
Styret i NFR behandlet saken 11.06.20, sak 20-20 med følgende vedtak (vedlegg 
8): 

 
 
Representantskapet behandlet saken 07.10.20, sak R 20-10 med følgende 

vedtak (vedlegg 9): 

 
 
Vurdering: 

Allerede 22.5.2014 sendte Fylkesmannen i Oslo og Akershus et brev til NFR med 
krav om at «Det skal utarbeides en handlingsplan for kapasitetsutvidelse av 

Nordre Follo renseanlegg fram mot 2030-35 som tar høyde for forventet 
befolkningsvekst. I tillegg bør det skisseres noen aktuelle scenarier for utvikling 
av avløpsrensingen for regionen i et lenger tidsperspektiv». I tillegg til 

befolkningsvekst har brevet også fokus på den betydelige andelen fremmedvann 
som renseanlegget mottar fra eierkommunene. Fylkesmannen fulgte opp 

kravene med nytt brev 7.12.2015. 

Både Ås og Nordre Follo kommune har stort fokus på reduksjon av fremmedvann 
som føres til renseanlegg via spillvannsnettet. Fremmedvann er drensvann, 

overvann og bekkevann, innlekking av grunnvann og drikkevann (fra 
vannlekkasjer). De senere år er det gjennomført mange anleggsprosjekter der 
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utette vann- og avløpsledninger saneres, og det avdekkes og utbedres 
feilkoblinger som fører fremmedvann inn i spillvannsnettet og/eller gir 

forurensninger av bekker og vassdrag. Ved å fjerne fremmedvann økes 
rensekapasiteten til renseanleggene. 

I regi av Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord 

(heretter kalt «Fagrådet») leverte konsulentfirmaet COWI i 2018 en teknokratisk 
mulighetsstudie der man vurderte ulike løsninger for å bedre vannkvaliteten i 
indre Oslofjord. Man hadde fra før erfart at vannkvaliteten i fjorden utenfor 

Bekkelaget (Bekkelagsbassenget) bedret seg betydelig ved å føre 
utslippsledningen fra Bekkelaget renseanlegg ned på større dyp. Det er gjennom 

mange rapporter de siste årene fremhevet at man kan oppnå en tilsvarende 
effekt i Bunnefjorden ved å senke utslippsledningen fra NFR fra 50 meters dyp 
ned til 100 meters dyp eller dypere.  

Mulighetsstudiet fokuserte på å utrede muligheten for å bruke renset avløpsvann 

til å forbedre vannkvaliteten i Indre Oslofjord, og Bunnefjorden spesielt. Det ble 
vurdert 3 ulike hovedalternativer:  

1. Bygge et nytt og utvidet NFR omtrent der dagens anlegg er lokalisert. 

2. Bygge et nytt renseanlegg, Sentralrenseanlegg Øst, på Mastemyr på 
grensen mellom Oppegård og Oslo. NFR ville da bli lagt ned. 

3. Legge ned NFR og overføre avløpsvannet til Bekkelaget renseanlegg. 

For alle de tre hovedalternativene ble det vurdert som teknisk mulig å øke 
utslippsmengden i Bunnefjorden slik at man kan oppnå en forbedring i 
vannkvaliteten. Av de tre hovedalternativene ble alternativ 2, Sentralrenseanlegg 

Øst, vurdert som uaktuelt. Å lokalisere et nytt anlegg midt mellom de to 
eksisterende anleggene vil være fordyrende, og ville sannsynligvis også være det 

mest krevende alternativet rent administrativt, i forbindelse med reguleringer 
osv.  

Konseptvalgutredningen som behandles i dette saksfremlegget er en forlengelse 

av de to gjenstående alternativer for NFR som fremgikk av Fagrådets 
mulighetsstudie. «Teknokratisk mulighetsstudie Sentralrenseanlegg øst/utvidelse 
Nordre Follo Renseanlegg/utvidelse Bekkelaget Renseanlegg» er tilgjengelig på 

Fagrådets nettsider http://www.indre-oslofjord.no/rapporter-fagraadetsrapport/-
11-1. 

NFR har de senere årene hatt driftstekniske utfordringer på utslippsledningen 

som føres ut i Bunnefjorden ved Sjødalsstrand, og i forbindelse med 
utbedring/reparasjon er ledningen/utslippspunktet nå ført ned på 139 meters 
dyp. Det har vært prøvedrift på det nye utslippsarrangementet siden januar 

2021, og terrengarbeider sluttføres i løpet av våren. Totalkostnad for 
utbedringsarbeidet er anslått til å havne på ca. 20 millioner kr. 

 

Økonomiske konsekvenser: 
Det er utredet drifts- og kapitalkostnader for tre konsepter som beskrives 

nærmere nedenfor.  

1. Nytt anlegg i fjell 
2. Overføring av avløpsvann til Bekkelaget renseanlegg 
3. Utvidelse av eksisterende anlegg 

 

http://www.indre-oslofjord.no/rapporter-fagraadetsrapport/-11-1
http://www.indre-oslofjord.no/rapporter-fagraadetsrapport/-11-1
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Investeringskostnadene er nokså like for de alternative konseptene (740 – 785 
millioner kr), men når man summerer nåverdier over en periode på 60 år 

kommer alternativ 2 med overføring av avløpsvann til Bekkelaget dårligere ut 
enn de andre alternativene. 

For alternativ 1 og 2 er det forutsatt at disse anleggene tas i drift i 2028. Frem til 

da påløper kun "vanlige" driftskostnader på anlegget, anslått til ca. 20,4 millioner 
kr. pr år.  

For alternativ 3 forutsettes det at nytt nitrogenbygg og administrasjonsbygg tas i 
bruk i 2025 (fase 1), flotasjonstrinn tas i bruk i 2028 (fase 2), nytt sørbygg tas i 

bruk i 2035 (fase 3) og rehabilitering av eksisterende nitrogenbygg tas i bruk i 
2040 (fase 4). Vedlegg 11 viser investeringskostnadene år for år, og 

kapitalbehovet vil være som følger: 

 Fase 1, 2021 - 2025: 232 mill. NOK (P85) 
 Fase 2, 2027 - 2028:   63 mill. NOK (P85) 

 Fase 3, 2031 - 2026: 445 mill. NOK (P85) 
 Fase 4, 2038 - 2040:   96 mill. NOK (P85) 
 

Eierkommunene Ås og Nordre Follo må endre selskapsavtalen (se vedlegg 10) for 
å sikre selskapet nødvendig låneramme som følger av investeringene. I følge 

pkt. 6.1 i selskapsavtalen for Nordre Follo Renseanlegg IKS representerer Ås 
kommune 9 % av eierskapet og Nordre Follo for 91%. Videre sier 
selskapsavtalen følgende: 

 6.2 De enkelte kommuner hefter ubegrenset med sin eierandel av 

selskapets samlede forpliktelser.  
 6.3 Årlige netto driftskostnader fordeles på deltakerkommunene i forhold 

til innmålt (levert) vannmengde fra kommunene. 
 

Endringen i renseanleggets drifts- og kapitalkostnader vil gjenspeiles i de årlige 

kostnadene som finansieres over eierkommunenes budsjett, og som igjen 
påvirker de gebyrer som kommunenes abonnenter betaler for de kommunale 

avløpstjenestene etter selvkostprinsippet. 

 
Miljømessige konsekvenser: 
 
Ved å oppgradere og utvide kapasiteten for dagens NFR i samarbeid med Nordre 
Follo kommune, bidrar dette til å oppfylle følgende av FNs bærekraftsmål: 

  
 3 God helse og livskvalitet 

 6 Rent vann og gode sanitærforhold 
 9 Industri, innovasjon og infrastruktur 

 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn 
 14 Liv under vann 
 17 Samarbeid for å nå målene 

 
Tekniske løsninger - ulike alternativer: 

Det er gjennomført konseptvalgutredninger i flere faser der man til slutt har 
vurderte tre alternative konsepter som følger:  
 

1. Nytt anlegg i fjell (se vedlegg 1) 
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2. Overføring av avløpsvann til Bekkelaget renseanlegg (se vedlegg 2) 
3. Utvidelse av eksisterende anlegg (se vedlegg 3) 

 

Konseptalternativ 1 (nytt anlegg i fjell) er i grove trekk likt med dagens NFR, 
med unntak av at forsedimenteringen er erstattet med en mindre plasskrevende 

filterløsning. Dessuten er det lagt inn en mulighet for å ta ut biologisk slam etter 
nitrogenfjerningsprosessen. 

Anlegget tenkes plassert i fjell vest for dagens anlegg med tilknytning til 
eksisterende avløptunell mot Sjødalstrand. Det mest aktuelle området er vest for 

Midtåsen med adkomstvei over Seiersten fra Gamle Mossevei ved Hjulet. 

Konseptalternativ 2 har flere alternative ledningstraseer som følger: 

 Pumpeledning i tunnel fra NFR til Mastemyr (ALT 5 i kartet nedenfor) 
 Pumpeledning i eksisterende utløpstunnel via Sjødalstrand (benevnt som 

«Sjøstrand» i noen av vedleggene) og Sandbukta til Mastemyr (ALT 6 i 
kartet nedenfor) 

 Pumpeledning i eksisterende utløpstunnel via Sjødalstrand (benevnt som 
«Sjøstrand» i noen av vedleggene) til Bekkelaget (ALT 7 i kartet nedenfor) 

Alle de alternative ledningstraseene medfører at avløpsvannet må pumpes i 
retning Bekkelaget renseanlegg. Det er også vurdert muligheten for en 

selvfallsløsning for å unngå bygging av pumpestasjon, men dette anbefales ikke 
fordi høydeforskjellen mellom eksisterende utløp fra NFR og eksisterende 

avløpstunnel ved Mastemyr er svært liten. 

 

I vurderingene av de ulike traseene anbefales det å ikke legge ledningene i sjøen 
(ALT 6 og ALT 7). Dersom man skulle velge å overføre avløpsvannet til 

Bekkelaget renseanlegg anbefales det da å velge ALT 5 med følgende 
begrunnelse:  
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 Sjøledningene blir liggende på 100 – 150 m dyp over lange strekninger i et 
sjøområde med betydelige friluftsinteresser og sjøbruksinteresser.  

 Sjøledningene får høydebrekk som krever betydelige driftstiltak for å 
unngå luftansamling i toppunkt og sedimentering av partikler/innvendig 
begroing. Driftstiltakene er betydelig mindre i ALT 5. 

 Sjøledningene krysser eksisterende kabler og ledninger. 
 Dersom en av pumpeledningene skulle havarere – på grunn av 

nødankring, undersjøisk ras eller annen ytre påvirkning – vil det kunne ta 
mer enn 6 måneder å reparere ledningen. I denne perioden vil da 
overløpsvann kunne renne ut i Bunnefjorden ved nedbør. Dersom begge 

pumpeledningene skulle havarere – på grunn av nødankring, undersjøisk 
ras eller annen ytre påvirkning – vil alt avløpsvann fra 

medlemskommunene renne urenset ut i Bunnefjorden i 
reparasjonsperioden. 

 Selv om sannsynligheten for havari er liten, er konsekvensene så store at 
sjøledning ikke anbefales. 

 Tunnelalternativet – ALT 5 – kan også ved behov utnyttes til annen 

infrastruktur. 
 Fjelltunnelen har adkomst for utbedring av skade på overføringsledningen. 

Konseptalternativ 3 (utvidelse av eksisterende anlegg) baserer seg på å bygge et 

nytt renseanlegg innenfor Nordre Follo renseanlegg sin eksisterende tomt på 
Vinterbro.  

De forskjellige prosessavsnittene ved dagens anlegg har varierende kapasitet og 
noen deler av anlegget vil kunne møte befolkningsutviklingen helt frem mot 2040 

mens andre deler av anlegget allerede nærmer seg maksimal kapasitet. 
Utvidelsesalternativet innebærer en trinnvis utbygging der de forskjellige 

delprosessene skiftes ut etter behov. Eksempelvis bør bygging av nytt 
nitrogenrenseanlegg iverksettes snarest ettersom tilstanden på anlegget er dårlig 

og fordi kapasiteten er maksimalt utnyttet ved dagens belastning. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 

Det er gjennomført en grundig prosess hvor ulike konsepter og konsekvenser for 
økonomi, driftssikkerhet og miljøeffekter er vurdert.  

Overføring til Bekkelaget vil gi et stort hovedrenseanlegg på hver side av indre 

Oslofjord (Bekkelaget og VEAS), og er det alternativet med lavest 
investeringskostnad. Alternativet har imidlertid en høyere driftskostnad basert på 
tilbakemeldinger fra Oslo kommune vedrørende pris på kjøp av 

behandlingskapasitet. Dermed er nåverdiberegning av dette alternativet 
betydelig dyrere enn de andre. Det er også en usikkerhet i Oslo kommunes 

prising over tid som følge av uavklart adm. og risikopåslag. 

Konseptalternativ 3 «Utvidelse av eksisterende ledningsanlegg» utgjør et 
fleksibelt alternativ hvor investeringene i de ulike delkomponentene kan spres 

utover i tid. Restverdien av eksisterende komponentene utnyttes på best mulig 
måte, hvilket er gunstig i et både økonomisk og miljømessig perspektiv. 
Alternativet har den laveste nåverdiberegningen. 

Søndre Follo Renseanlegg har tilsvarende plan for utvidelse og er godt i gang 

med optimalisering i eksisterende rensetrinn, med gode resultater. Det vil være 
mulig å dele erfaringer og metodikk renseanleggene imellom. 
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Det er behov for å øke selskapets låneramme for å sikre finansiering av 
nødvendige tiltak. Ved alternativ 3 kan lånerammen utvides trinnvis i tråd med 

anbefalt faseinndeling. Dette sikrer eierkommunene en god kontroll over 
utviklingen fremover. 

Saksfremlegget er utarbeidet i samarbeid med Nordre Follo kommune og det 

fremmes en tilsvarende innstilling fra kommunedirektøren i Nordre Follo. 

For endring av selskapsavtalen forutsettes likelydende vedtak i Ås kommune og 
Nordre Follo kommune.  

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-22/21 
R-286 Endring av R-286 Detaljregulering for E18-Retvet-
Vinterbro 
 
Saksbehandler:  Per Ernesto Øveraas Saksnr.:  21/00163-10 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 20/21 14.04.2021 

2 Kommunestyret 22/21 05.05.2021 

 
 

Nytt vedlegg 22.04.2021: 
Notat fra kommunedirektøren om HTPs innstilling, følger saken som vedlegg nr. 

6. 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 14.04.2021: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar Ås kommunestyre endring 
av R-286 Detaljregulering for E18 Retvet-Vinterbro og R-319 Detaljregulering for 

gang- og sykkelvei fra Esso til Holstad, som vist på plankart datert 17.12.2020 
og 25.08.2020, med følgende tillegg: 
 

1. Beslag av dyrka mark tas inn i regnskapet over beslag av dyrka mark og 
erstatningsarealer, jf bestemmelse i Kommunedelplan for ny E18 gjennom Ås 
og Ski (Retvet - Vinterbro) om 100 % erstatning av dyrka mark som bygges 

ned. 
2. Kommunestyret oppfordrer Statens Vegvesen til å skjerme gang- og 

sykkelstien mot motorveien på egnet måte, gjerne ved bruk av vegetasjon. 
3. HTP fortolker reguleringsplan for E18 punkt 5-1 i bestemmelsene slik at 

denne veien vil være åpen for allmenn ikke-motorisert ferdsel. 
 

_____ 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 14.04.2021: 
Odd Rønningen (Sp) foreslo: 

Beslag av dyrka mark tas inn i regnskapet over beslag av dyrka mark og 

erstatningsarealer, jf bestemmelse i Kommunedelplan for ny E18 gjennom 
Ås og Ski (Retvet - Vinterbro) om 100 % erstatning av dyrka mark som 

bygges ned. 
 
Martin Løken (MDG) foreslo: 

Kommunestyret oppfordrer Statens Vegvesen til å skjerme gang- og 
sykkelstien mot motorveien på egnet måte, gjerne ved bruk av 

vegetasjon.  
 
Håvard Steinsholt (SV) foreslo: 

HTP fortolker reguleringsplan for E18 punkt 5-1 i bestemmelsene slik at 
denne veien vil være åpen for allmenn ikke-motorisert ferdsel.  

 
Votering: 
 Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 MDGs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 Sps forslag ble enstemmig vedtatt. 

 SVs forslag ble enstemmig vedtatt.  
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Saksfremlegg 

 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar Ås kommunestyre endring 
av R-286 Detaljregulering for E18 Retvet-Vinterbro og R-319 Detaljregulering for 

gang- og sykkelvei fra Esso til Holstad, som vist på plankart datert 17.12.2020 
og 25.08.2020.  

 
Ås, 24.03.2021 
 

Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
kommunedirektør Kommunalsjef  

 teknikk, samfunn og kultur  
 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og plan, 14.04.2021 
Kommunestyret, 24.04.2021 

           
 

Vedlegg: 
1. Plankart - dreneringsgrøft, datert 17.12.2020 
2. Plankart - driftsvei, datert 25.08.2020 

3. Plankart - inneklemt dyrka mark, datert 25.08.2020 
4. Redegjørelse, datert 11.01.2021 

5. Tegningshefte 
 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste 
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Saksutredning: 
 

 
Sammendrag: 
Statens vegvesen fremmer forslag om endring etter pbl § 12-14 av R-286 

Detaljregulering for E18 Retvet-Vinterbro og R-319 Detaljregulering for gang- og 
sykkelvei fra Esso til Holstad. 

 
Forslaget omfatter tre separate endringer: (1) Justering for ny dreneringsgrøft på 
Riis, gnr/bnr. 100/1, og (2) omregulering av inneklemt landbruksareal til «annen 

veggrunn – teknisk anlegg» på gnr/bnr. 62/4, og (3) flytting av driftsvei på 
samme eiendom.  

 
Kommunedirektøren mener forslaget i sum sikrer bedre forhold for berørte 

grunneiere og landbruket, til tross for et lite merforbruk av dyrket mark.  
 
Kommunedirektøren anbefaler at endringsforslagene vedtas.  

 
Fakta i saken: 

Statens vegvesen har påbegynt arbeidet med detaljprosjektering av ny firefelts 
E18 mellom Retvet og Vinterbro. I forbindelse med arbeidet har det kommet opp 
forhold som gjør det ønskelig å foreta mindre justeringer av gjeldende plan. 

 
Gjeldendene bestemmelser er dekkende for ønskede endringer. Forslaget 

fremmes derfor med endringer kun på plankart.  
 
Følgende to planer berøres:  

 R- 286 detaljregulering for E18 Retvet-Vinterbro, vedtatt av kommunestyret 
12.10.2016.  

 R- 319 detaljregulering for gang- og sykkelvei fra Esso til Holstad, vedtatt av 
kommunestyret 04.09.2019.  
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Figur 1 Kartutsnitt av vedtatt plansituasjon 

 
Forslag til endringer: 

Dreneringsgrøft gnr/bnr. 100/1, Riis. 
Etter innspill fra grunneiere ønsker Statens vegvesen å etablere en 
dreneringsgrøft for å ta unna overvann fra østsiden av ny E18 ved jordet til 

gnr/bnr. 100/1. 
 

Det foreslås å bygge en lengre stikkrenne, fra laveste punkt nord for E18, under 
ny E18 og dyrket areal, videre under eksisterende E18. Langs eksisterende E18 

og inn på areal til vektplassen skal vannet føres i åpen bekk til dagens utløp. 
Total lengde er ca. 315 m, hvorav ca. 160 m er lukket rørgrøft. 
 

Planområde utvides med 1,6 daa for å sikre tilstrekkelig areal til midlertidig 
anleggsområde på Riis. Tiltaket medfører at eiendommen til Øyvind Kvæstad 

(100/1) blir berørt med midlertidig erverv av 598 kvm. 
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Figur 2 Vedtatt situasjon         Figur 3 Omsøkt situasjon 

 

Holstad Øvre - flytting av driftsveg gnr/bnr. 62/4 og 62/36. 
Vegvesenet ønsker å endre traséen til regulert driftsvei til rensebasseng for E18 

sør for Holstad Øvre, gnr/bnr. 62/4. Driftsvegen foreslås flyttet fra vestsiden av 
gårdstunet til østsiden. Denne justeringen gir et mindreforbruk av dyrka mark på 
om lag 0,5 daa. 

 

     
Figur 4 Vedtatt situasjon            Figur 5 omsøkt situasjon 

 

Holstad Øvre, inneklemt dyrket mark. 
Etablering av ny europavei, og ny gang- og sykkelveg fra Esso til Holstad vil føre 
til at et eksisterende landbruksareal deles i tre små inneklemte arealer.  

 
Vegvesenet ønsker å omregulere arealene fra «landbruksformål» til «annen 

veggrunn – tekniske anlegg» da arealene er for små og uhensiktsmessig 
arrondert til drift med traktor. Virkningen av dette er at om lag 1,8 daa dyrka 
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mark utgår. Regulert kobling mellom gang- og sykkelveiløsningen i ny E18 og ny 
gang- sykkelvei fra Esso til Holstad berøres ikke av denne endringen.  

 
Denne endringer berører to planer; R-286 Detaljregulering for E18 Retvet-
Vinterbro, og R-319 Detaljregulering for gang- og sykkelvei fra Esso til Holstad.  

 
 

 
Figur 6 Vedtatt situasjon       Figur 7 Omsøkt situasjon 

 

Prosess ved endring av reguleringsplan 

I henhold til pbl § 12-14 skal endring av reguleringsplan behandles på samme 
måte som et ordinært planforslag. Det åpnes likevel for at en enklere saksgang 
kan benyttes med kun én høringsrunde. Endringsforslaget skal forelegges 

berørte myndigheter, naboer og andre berørte, med en høringsfrist på 2-3 uker. 
 

Uttalelser til høring 
Endringsforslaget ble sendt på offentlig ettersyn til berørte myndigheter, 
grunneiere og andre berørte parter i perioden 11.01.2021 - 04.02.2021. Det ble 

mottatt 3 uttalelser til høringen, samtlige fra offentlige myndigheter:  
 

Viken fylkeskommune mener tiltaket ikke i vesentlig grad er i konflikt med de 
interesser og ansvarsområder fylkeskommunen skal ivareta, og har ingen 
ytterligere merknader. 

 
Statsforvalteren i Oslo og Viken skriver at endringen gir et merforbruk av dyrket 

mark, men på den andre siden vil flyttingen av driftsveien og den planlagte 
dreneringsgrøften bidra til å ta unna overvann fra landbruksareal og dermed 
spare dyrket mark på kort og på lang sikt. Sett i forhold til størrelsen på 

vegprosjektet i sin helhet og den relativt lave påvirkningen disse endringene har 
på landbruksarealene som blir berørt, har vi ingen større merknader til 

endringsforslaget. 
 
Bane Nor mener planendringen ikke berører jernbanens interesser og har derfor 

ingen merknader.  
 

Vurdering: 
Kommunedirekten er positiv til at forslaget tas som endring etter pbl § 12-14, all 
den tid forslaget ikke innfører nye elementer i planen, og hovedrammene i 
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vedtatte planer videreføres. Ingen viktige natur- og friluftsområder berøres av 
forslaget.  

 
Kommunedirektøren mener forslaget i sum sikrer bedre løsninger for berørte 
parter, inklusivt landbruket, til tross for et samlet merforbruk av dyrka mark på 

om lag 1,3 daa. Kommunedirektøren konstaterer at det ikke er kommet negative 
merknader til forslaget, og at forslaget er utarbeidet i samråd med berørte 

grunneiere. Forslaget er også forelagt Follo landbrukskontor som vurderer at 
totalløsningen for landbruket blir bedre til tross for et lite merforbruk av dyrka 
mark.  

 
Ny dreneringsgrøft på Riis sikrer bedre håndtering av overvann, som er positivt 

for landbruket på kort og lang sikt. Kommunedirektøren kan akseptere at 
planområdet utvides for å sikre areal for et midlertidig anleggsområde på Riis.  

 
Flytting av driftevei på Holstad Øvre til «baksiden» av gårdstunet vurderes å 
være en klart bedre løsning for beboerne. De negativene virkningene av 

drifteveien flyttes til mellom gårdstunet og europaveien, noe kommunedirektøren 
mener gir færre ulemper for beboerne. Kommunedirektøren ser også positivt på 

at justeringen gir et mindreforbruk av dyrka mark på om lag 0,5 daa. 
 
Omregulering av et lite landbruksområde på Øvre Holstad til «annen veggrunn – 

teknisk anlegg» godtas som nødvendig fordi det er et lite og inneklemt område 
som ligger vanskelig til for drift. I praksis vil arealet gå ut av drift. Denne 

justeringen vil føre til et merforbruk av dyrka mark på om lag 1,8 daa. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 

Kommunedirektøren mener forslaget i sum vil bedre forholdene for landbruket til 
tross for et lite merforbruk av dyrket mark. Sett i forhold til størrelsen på 

veiprosjektet i sin helhet og den relativt lave påvirkningen endringene har på 
landbruksarealene som blir berørt, anbefaler kommunedirektøren at 
planforslaget vedtas. 

 
Kan vedtaket påklages? 

Ja 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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K-23/21 
R-302 Detaljplan for Nygårdsveien 24 og 33 - 
Annengangsbehandling 
 
Saksbehandler:  Magnus Ohren Saksnr.:  15/03821-29 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 21/21 14.04.2021 

2 Kommunestyret 23/21 05.05.2021 

 

 

Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 14.04.2021: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-302 
Detaljplan for Nygårdsveien 24 og 33, med kart datert 09.02.2021, 

bestemmelser revidert 18.03.2021 og planbeskrivelse revidert 18.03.2021, med 
følgende tillegg: 
 
1. Administrasjonen bes rette særlig fokus mot bekjempelse av fremmedarter i 

miljøoppfølgingsplanen.  

 
2. Til 8.1 legges det til ved slutten av avsnittet: «Utearealet tillates ikke 

inngjerdet»  
 
3. Det anmodes om etablering av fibernettverk til samtlige husstander og 

bygninger for distribusjon av TV og internett, og som overdras til sameiet ved 
overtagelse. 

 

_____ 

 

 

 

Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 14.04.2021: 
Bengt Nøst-Klemmetsen (H) foreslo: 

Det anmodes om etablering av fibernettverk til samtlige husstander og 
bygninger for distribusjon av TV og internett, og som overdras til sameiet 

ved overtagelse. 
 

Martin Løken (MDG) foreslo: 
1. Administrasjonen bes rette særlig fokus mot bekjempelse av fremmedarter 

i miljøoppfølgingsplanen.  

2. Til 8.1 legges det til ved slutten av avsnittet: «Utearealet tillates ikke 
inngjerdet»  

3. De delene av bestemmelsene som sier at eksisterende vegetasjon skal 
bevares, tas ut. 

 

Votering: 
 Kommunedirektørens innstiling ble enstemmig vedtatt. 

 MDGs forslag punkt: 
1. ble vedtatt 5-4 (2H, 1SV, 1KrF). 
2. ble enstemmig vedtatt. 

3. ble nedstemt 6-3 (2Ap, 1MDG, Løken). 
 Hs forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Saksframlegg 
 

Kommunedirektørens innstilling: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-302 
Detaljplan for Nygårdsveien 24 og 33, med kart datert 09.02.2021, 
bestemmelser revidert 18.03.2021 og planbeskrivelse revidert 18.03.2021. 
 
 

Ås, 26.03.2021 
 
Trine Christensen  Nils Erik Pedersen 

Kommunedirektør                                         Kommunalsjef  
  Teknikk, samfunn og kultur 

   
 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og plan, første gang (avholdt) 

Offentlig ettersyn (avholdt) 
Hovedutvalg for teknikk og plan, annen gang 
Kommunestyret 

 
Vedlegg: 

R-302 Detaljplan for Nygårdsveien 24 og 33 - Annengangsbehandling 
1. Oppsummering av merknader med kommentarer, datert 23.03.2021 
2. Planbeskrivelse, datert 18.03.2021 

3. Plankart, datert 09.02.2021 
4. Bestemmelser, datert 18.03.2021 

5. Illustrasjonsplan, datert 12.06.2020 
6. Illustrasjonshefte, datert 15.06.2020 
7. Prinsipplan overvannshåndtering, datert 10.06.2020 

8. Oversiktsdokument Blågrønn faktor, datert 10.06.2020 
9. Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 08.05.2020 

10. Trafikknotat, datert 06.05.2020 
11. Støyfaglig utredning, datert 20.05.2020 
12. Biologiske undersøkelser, datert 01.12.2020 

13. Vurdering av områdestabilitet, datert 22.04.2020 
14. Saksutskrift HTP-sak 51-30 i møte 07.10.2020 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Varslingsbrev og kunngjøring, datert 01.02.2016 

Høringsuttalelser 
Geoteknisk vurdering, datert 03.03.2020 

Notat – Vurdering av rekkefølgekrav for bussholdeplass i østgående retning, 
datert 25.03.2021 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste 
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Saksutredning: 
 

 
Sammendrag: 
Forslaget omfatter om lag 40 boliger, oppført som sammenhengende 

blokkbebyggelse og rekkehus. Bebyggelsen skal etableres med fallende 
byggehøyder mot vest, som følger terrenget. Felles parkeringskjeller skal 
etableres under terreng. I tillegg foreslås et næringsbygg som avslutter rekken 

av næringsbygg langs Nygårdsveien direkte øst for E18.  
 

Forslagsstiller er grunneier av eiendommene 103/165 og 103/3, Jarle Hopland. 
Planen er utarbeidet av INBY, med bistand fra Code Arkitekter som har utformet 
forslag til bebyggelse som detaljplanen er tilpasset for.  

 
Planforslaget vurderes å være i tråd med kommuneplan for Ås 2015-2019. 

 
Fakta i saken: 
Planstatus 

Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligbebyggelse og 
næringsvirksomhet. 

 
Gjeldende reguleringsplan for området er R-99 Endret reguleringsplan med 
reguleringsbestemmelser for del av Nygård/Nordvang, hvor planområdet er 

regulert til byggeområde for motell og næringsbebyggelse, vedtatt 23.05.1990. 
 

Området er disponert til inntil 40 boliger i Ås kommunes boligprogram. 
 
Planprosess og tidligere behandling 

Oppstartsmøte ble avholdt 22.12.2015, og varsel om oppstart av planarbeid ble 
kunngjort 09.02.2016.  

 
Saken ble behandlet av Hovedutvalg for teknikk og plan første gang i møte 
07.10.2020. Utvalget fattet vedtak om å sende planforslaget til offentlig 

ettersyn, med tre punkter som følger saken som innspill. Disse punktene er: 
 

1. Bidrag til framtidig fortau eller gang- og sykkelvei langs Nygårdsveien fram 
mot framtidig bussløsning ved E18 ved nye Nygårdkrysset må fastslås i planen. 
  

2. Til bestemmelsenes punkt 12.2 Bestemmelsesområde #2: Gangforbindelsen 
skal ha et offentlig preg og tilfredsstille standarder for denne type anlegg. Arealet 
vurderes innregulert som friområde. Rekkefølgebestemmelse som sikrer 

opparbeiding inntas i planen.  
 

3.  
a) Det innarbeides bestemmelser om at tilstrekkelig skolekapasitet skal være 
etablert før byggetillatelse gis.  

b) Naturmangfoldlovens § 7-12 skal være grundig og punktvis redegjort for.  

c) Områdets naturverdier skal ha blitt kartlagt av fagkyndig biolog, og rapporten 

med anbefaling av ivaretakelse av eventuelle verdier skal foreligge saken til 2. 
gangs behandling.  
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Planforslaget var til offentlig ettersyn i perioden 29.10.2020 til 11.12.2020. Det 
ble mottatt 8 merknader. Merknadene er oppsummert og kommentert av 

kommunedirektøren i eget vedlegg, vedlegg 1. 
 
Beskrivelse av planområdet: 

Planområdet er om lag 8.8 daa, og ligger ved Nygård/Nordvang ved enden av 
Nordbyveien, ovenfor Da Vinci-broen ved E18. Planområdet er om lag 3,2 km fra 

Ski sentrum. 
 
Området er i dag ubebygget med unntak av Nordby kabelhus vest for 

Nygårdsveien, et eldre, men aktivt anlegg for telefoninettet i Ås. 
Omkringliggende boligbebyggelse består av eneboliger, småhus og noe 

blokkbebyggelse på begge sider av Nordbyveien. 
 

Grundig beskrivelse av planforslaget er redegjort for i vedlagt planbeskrivelse, 
vedlegg 2, samt i saksutskrift fra førstegangsbehandling, vedlegg 14. 
 

Beskrivelse av planforslaget: 
Planforslagets hovedgrep er to delområder på hver side av Nygårdsveien med 

henholdsvis boligbebyggelse på østsiden av veien, og næringsbebyggelse på 
vestsiden av veien. 
 

I området for næringsbebyggelse kan det etableres forretning for plasskrevende 
varer, eller industri og lagervirksomhet med tilhørende administrasjon. 

Planforslaget illustrerer et næringsbygg i tre etasjer med underliggende kjeller til 
lager og parkering. Næringsbygget inngår som en del av det eksisterende 
næringsmiljøet i området. 

 
Boligbebyggelsen i øst er fastsatt med arealformål og byggegrenser som danner 

en U-form med bebyggelse langs yttergrensen av planområdet som vil skjerme 
for støy fra E18 og Nordbyveien, og kranser omkring et sentralt grønt tun. 
 

I byggeområdet for bolig kan det føres opp konsentrert småhusbebyggelse 
og/eller blokkbebyggelse, med opptil 4000 kvm BRA eller maks 37 % BYA over 

terreng. Det tillates bebyggelse med inntil 3 etasjer over parkeringskjeller/ferdig 
planert terreng, og byggehøyder skal trappes ned mot vest. Mot Nygårdsveien er 
det foreslått syv rekkehus over tre plan med private inngangsparti lagt til 

gårdsrom. Langs Nordbyveien er det foreslått 33 boliger med felles inngangsparti 
fra Nygårdsveien og atkomst via trapp til det sentrale gårdstunet. 

 
Uteoppholdsareal innenfor formålet bebyggelse og anlegg skal være på minimum 
25 % av BRA, dvs. om lag 1000 kvm. I planforslaget er dette regulert som et 

sammenhengende gårdsrom som er kartfestet i plankartet som BUT1-2. Alle 
boenheter i byggeområdet henvender seg mot gårdsrommet, med direkte 

utganger. Alle boenheter har i tillegg et skjermet privat uteoppholdsareal i form 
av hage på terreng, terrasse, balkong eller takhage på minimum 10 % av 
boligens BRA.  

 
Grundig beskrivelse av planforslaget er redegjort for i vedlagt planbeskrivelse, 

vedlegg 2, samt i saksutskrift fra førstegangsbehandling, vedlegg 14. 
 

 



Ås kommune 

Kommunestyret 05.05.2021  Side 25 av 74 

 

Vurdering: 
Planforslaget med foreslåtte arealformål til boligbebyggelse og 

næringsbebyggelse vurderes å være i tråd med kommuneplanens arealdel, som 
disponerer planområdet til disse formålene. Foreslått omfang av boligbebyggelse 
er i samsvar med kommunens boligprogram, som angir 40 boenheter for 

boligbebyggelse i området. 
 

Foreslått næringsbebyggelse følger tilsvarende høyder og arealutnyttelse som 
øvrig næringsbebyggelse langs Nygårdsveien, og vurderes å være godt tilpasset 
omgivelsene og i tråd med kommuneplanens arealdel. 

 
Forslaget er i all hovedsak tilsvarende forslaget til behandling 07.10.2020, og 

vurderes av kommunedirektøren å være godt tilpasset nærområdet.  
 

Bebyggelsens hovedgrep, herunder arealutnyttelse, bygningstyper og 
byggehøyder, samt omfang og plassering av uteoppholdsareal er vurdert som å 
være godt egnet til området. Øvrige forhold som omfang av parkeringskjeller, 

tiltak for overvannshåndtering og dokumentasjonskrav knyttet til gjennomføring 
er vurdert som å være ivaretatt på en god måte. Det er videre positivt at 

kabelhuset i Nygårdsveien reguleres til bevaring, og at det skal etableres ny 
holdeplass for buss i Nordbyveien. 
 

Reguleringsplanen vurderes samlet sett å etablere gode forutsetninger for at 
området kan utvikles til å bli et vellykket boligområde i enden av Nordbyveien. 

 
Vurdering av endringer etter offentlig ettersyn 
Forslaget er revidert etter offentlig ettersyn for å imøtekomme mottatte 

merknader. Endringene i planforslaget er redegjort for og vurdert nedenfor.  
 

Utforming av hjørnet Nygårdsveien/Nordbyveien 
Planforslaget er justert i henhold til kommunedirektørens merknader ved 
førstegangsbehandling, slik at byggegrenser er trukket tilbake fra hjørnet og 

samsvarer med illustrasjonsprosjektet i planbeskrivelsen. Kommunedirektøren 
vurderer endringen som tilfredsstillende. 

 
Holdeplass for buss 
Planforslaget er justert i henhold til Ruter og Viken fylkeskommunens merknader 

omkring plassering av holdeplass for buss i vestgående retning. Holdeplassen er 
anbefalt plassert tilsvarende som i dag, men med ny utforming som 

kantstoppsparkering med tilhørende leskur. Det er innført rekkefølgekrav for 
opparbeidelse av holdeplassen i vestgående retning. Kommunedirektøren 
vurderer forholdet som ivaretatt. 

 
Viken og Ruter utrykker ønske om også å innlemme holdeplass i østgående 

retning i forslaget. Kommunedirektøren mener utbedring av holdeplass på 
motsatt side av Nordbyveien ikke følger direkte av foreslått utbygging, i 
motsetning til holdeplass nord for veien. Kommunedirektøren vil derfor ikke 

anbefale at plassering og utforming av holdeplass i østgående retning skal 
omfattes av planforslaget, og eventuelle tiltak på holdeplassen må sikres på 

annet vis enn gjennom denne reguleringsplanen. 
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Midlertidig støyskjerming langs E18 
Det er innarbeidet nytt bestemmelsesområde i plankartet, med tilhørende 

bestemmelser om etablering av støyskjerming i næringsområdet dersom det skal 
oppføres boligbebyggelse uten at verken næringsbebyggelsen eller støyskjerm 
knyttet til E18 er oppført. Kommunedirektøren vurderer med dette at 

reguleringsplanen gir tilstrekkelige forutsetninger til å sikre at tilfredsstillende 
støynivå for boligbebyggelse i området kan oppnås. 

 
Krav om standard på sykkelparkering 
Reguleringsbestemmelser for etablering av sykkelparkeringsplasser er justert 

med tydelige krav til utforming av sykkelparkeringen. Her inngår lokalisering av 
plassene, og andel overdekte plasser. Kommunedirektøren vurderer nye 

bestemmelser for etablering av sykkelparkering å være tilfredsstillende. 
 

Etablering av nettstasjon 
Reguleringsbestemmelsene er oppdatert med krav til plassering og utforming av 
nettstasjon, dersom det blir vurdert som aktuelt å etablere dette i forbindelse 

med byggesaken. Kommunedirektøren vurderer forhold som berører nettstasjon 
å være avklart. 

 
Vurdering iht. naturmangfoldloven 
Det er gjennomført naturkartlegging i området, redegjort for i eget notat 

utarbeidet av BioFokus, og lagt ved forslaget som vedlegg 12. Planforslagets 
virkninger på naturmiljø er vurdert i henhold til naturmangfoldloven § 8-12.  

 
Kunnskapsgrunnlaget omfatter kartlegging gjennom feltregistrering og bruk av 
Artskart, og er vurdert å være tilstrekkelig til å vurdere naturverdi og virkninger 

av planforslaget. Det er ikke registrert viktige naturtyper eller arter i området, og 
planforslaget er vurdert å ikke påvirke biologisk mangfold i stor grad. 

Kommunedirektøren vurderer forhold som berører naturmiljø å være ivaretatt i 
planforslaget. 
 

Rekkefølgekrav 
Rekkefølgekravene er justert i det reviderte planforslaget. Endringene omfatter i 

hovedsak nye forhold som er avklart under planprosessen, herunder behov for 
tiltak utenfor planområdet knyttet til vann- og avløpsnett i området, samt 
teknisk infrastruktur og enkelte dokumentasjonskrav. Vurdering av aktuelle 

rekkefølgekrav til planområdet er gjennomgått nedenfor. 
 

Gangforbindelse 
Sikring av gangforbindelse nord for boligbebyggelsen, mellom Nygårdsveien og 
Nordbyveien, er vurdert i planforslaget. Gangforbindelsen er kartfestet i 

plankartet som bestemmelsesområde #2. Tilhørende bestemmelser for utforming 
tydeliggjør at gangforbindelsen skal være allment tilgjengelig, og utformes slik at 

den oppleves som offentlig. Det er også gitt bestemmelser for belysning og 
beplantning. Det stilles rekkefølgekrav for opparbeidelse av gangforbindelsen før 
det kan gis brukstillatelse for boligbebyggelse.  

 
Skolekapasitet 

Det er innført rekkefølgekrav som skal sikre at det er skole- og 
barnehagekapasitet i området før det gis rammetillatelse for boligbebyggelse i 

området.  



Ås kommune 

Kommunestyret 05.05.2021  Side 27 av 74 

 

 
Leke- og uteoppholdsareal 

Det er innført rekkefølgekrav som sikrer opparbeidelse av det sentrale 
gårdsrommet BUT1-2, samt lekeareal innenfor dette området i henhold til 
reguleringsplanens bestemmelser for disse arealene, før brukstillatelse kan gis 

for boligbebyggelse i planområdet. 
 

Vann- og avløpskapasitet 
Det er fastsatt en serie rekkefølgekrav som er vurdert som nødvendige for å 
sikre tilstrekkelig vann- og avløpskapasitet for ny boligbebyggelse i planområdet.  

 
Rekkefølgekravene knytter seg til behov for opparbeidelse av felles infrastruktur 

utenfor planområdet, samt vann- og avløpstrasé frem til og gjennom 
planområdet. Kommunedirektøren vurderer forhold knyttet til vann- og 

avløpskapasitet i området å være ivaretatt i planforslaget. 
 
Grunnundersøkelser 

Vurdering av områdestabilitet er gjennomført og er vedlagt reguleringsplan som 
vedlegg 13. Vurderingen konkluderer med behov for ytterligere 

grunnundersøkelser når tiltak skal gjennomføres i området. Detaljplanen 
fastsetter som følge rekkefølgekrav for grunnundersøkelser for lokalstabilitet, 
byggegrop og fundamenteringsløsninger som skal foreligge ved søknad om 

rammetillatelse. Kommunedirektøren vurderer forholdet å være ivaretatt. 
 

Fortau langs Nordbyveien 
Planforslaget legger opp til at det skal etableres atkomst til planområdet for 
gående til ny boligbebyggelse i planområdet direkte fra Nordbyveien fra syd og 

fra øst. Som følge er det både gitt utrykk for ønske om, og vurdert som 
nødvendig, at det også etableres fortau langs Nordbyveiens nordre kant innenfor 

planområdet.  
 
Fortauet er foreslått avgrenset frem til overgang over Nordbyveien ved krysset 

Nordbyveien/Nygårdsåsen nordøst i planområdet, og fortauet følger videre 
Nordbyveien frem til Nygårdsveien forbi bussholdeplassen syd i planområdet. 

Fortauet langs Nordbyveiens nordre kant kan videreføres videre nordøst dersom 
behov for dette oppstår i fremtiden. 
 

Detaljplanen fastsetter rekkefølgekrav for opparbeidelse av fortau langs 
Nordbyveien, avsatt i plankartet som o_SF2, før det kan gis brukstillatelse for 

boligbebyggelse i området. Kommunedirektøren vurderer forholdet å være 
ivaretatt. 
 

Fortau langs Nygårdsveien 
Kommunedirektøren har vurdert behov for opparbeidelse av fortau langs 

Nygårdsveien, fortrinnsvis for å gi sikker fremkommelighet for gående og 
syklende til ny holdeplass for ekspressbuss ved Nygårdskrysset.  
 

Kommunedirektøren vurderer det slik at etablering av fortau langs strekningen 
ikke er strengt nødvendig, all den tid det er etablert trygg gang- og 

sykkelveiforbindelse fra Nordbyveien langs Haugenveien frem til den regulerte 
bussholdeplassen gjennom Nygård, nordøst for planområdet. 
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Kommunedirektøren vil derfor ikke anbefale at det fastsettes rekkefølgekrav for 
fortau langs Nygårdsveien knyttet til utbygging innenfor planområdet. 

 
Holdeplass Vestgående retning 
Planforslaget legger opp til at det skal etableres fortau langs Nordbyveiens 

nordre kant sydøst i planområdet. Som følge er det vurdert som nødvendig også 
å justere utforming av dagens gangvei frem til bussholdeplassen langs veien. Det 

er samtidig vurdert som nødvendig med ny utforming av bussholdeplassen i 
tilknytning til foreslått fortau. Ny bussholdeplass er kartfestet i plankartet, i tråd 
med Ruter og Viken fylkeskommunes anbefalinger. Videre er det fastsatt 

rekkefølgekrav for opparbeidelse, på tilsvarende vis som for tilhørende fortau. 
Kommunedirektøren vurderer dette forholdet å være ivaretatt i forslaget.  

 
Holdeplass østgående retning 

Viken fylkeskommune og Ruter har gitt utrykk for ønske om at holdeplass syd for 
Nordbyveien, for reisende i østgående retning, også får ny utforming for å bedre 
trafikksikkerheten i området. De ønsker derfor at planområdet utvides, og at det 

fastsettes rekkefølgekrav for opparbeidelse av ny holdeplass i østgående retning 
i planforslaget.  

 
Kommunedirektøren vurderer det slik at behov for opparbeidelse av holdeplass 
syd for veibanen ikke følger direkte av at det foreslås å etablere ny 

boligbebyggelse nord for veien. Det er heller ikke vurdert som nødvendig å 
etablere nytt fortau, eller gjøre andre tiltak syd for Nordbyveien som følge av 

utbyggingen. Som følge vil kommunedirektøren ikke anbefale at planområdet 
utvides, eller at det fastsettes rekkefølgekrav for ny utforming av bussholdeplass 
i østgående retning. Eventuelle utbedringer av bussholdeplassen for å bedre 

trafikksikkerheten i området, bør snarere gjennomføres på annet vis enn 
gjennom foreslått reguleringsplan for ny bebyggelse i området. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren vurderer forslag til reguleringsplan for Nygårdsveien 24 og 

33 å være i tråd med kommuneplanens arealdel. Forslaget løser boligbehovet 
som beskrevet i kommunens boligprogram på en overbevisende måte, med 

foreslått bebyggelse som sikrer både gode støyforhold, tilpasning til 
nabobebyggelse og landskap, samt gode felles utearealer med effektive grep. 
 

Illustrasjonsprosjektet gir utrykk for høy ambisjon for arkitektur og utforming av 
bebyggelsen i området, og vesentlige virkemidler for å oppnå dette er sikret i 

planbestemmelsene på best mulig vis. 
 
Planforslaget er revidert etter offentlig ettersyn, og de aller fleste mottatte 

merknader er imøtekommet på tilfredsstillende vis. Kommunedirektøren 
anbefaler derfor at planforslaget vedtas. 

 
Kan vedtaket påklages? 
Ja 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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K-24/21 
Oppfølging av Stortingsmelding 15, Leve hele livet 
 
Saksbehandler:  Tove Kreppen Jørgensen Saksnr.:  19/01040-5 
Saksgang  Møtedato 

1 Eldrerådet 1/21 13.04.2021 

2 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 3/21 13.04.2021 

3 Hovedutvalg for helse og sosial 4/21 14.04.2021 

4 Administrasjonsutvalget 5/21 21.04.2021 

5 Formannskapet 26/21 21.04.2021 

6 Kommunestyret 24/21 05.05.2021 

  

 
Formannskapets innstilling 21.04.2021: 

1. Tiltaksplan for oppfølging av reformen Leve hele livet vedtas.  
2. Tiltaksplanen rulleres årlig og status legges fram for helse og sosialutvalget. 
3. Innføring av reformen Leve hele livet omtales følges opp i kommuneplanens 

samfunnsdel og temaplan for helse og mestring. 
4. Kommunestyret ber kommunedirektøren om en sak om endrede 

måltidsrutiner i kommunens helseinstitusjoner innen 30.09.21. 
5. Evaluere mulighet for å reparere og gå over infrastruktur hovedsakelig på 

Vinterbro og Ås sentrum ved å gå over turveier for å sørge for at disse kan 

brukes av rullestolbrukere, rullatorer og andre bevegelseshemmede, som et 
forebyggende helsearbeid både fysisk og psykisk. 

6. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren sikrer at Eldrerådet og Rådet 
for personer med nedsatt funksjonsevne blir hørt når veinorm/veibruksplan 
for Ås sentrumsområde skal utvikles. Dette som en del av tiltaksplanens 

innsatsområde om Et aldersvennlig lokalsamfunn.  
7. Følgende innspill til temaer bes vurdert: 

 Matservering til beboere – tidspunkt for middagsservering, jf. ER-9/17, 
eldrerådet 22.08.2017 Mat og måltider ved Moer sykehjem og eldrerådets 
årsmelding 2018. 

 Mulighet for sykehjemsbeboere for å lage eller varme opp egen mat.  
 Kollektivtransportordning til sentrum, jf. eldrerådets årsmelding 2018.  

 Egen side for eldre på kommunens Internett der temaer for eldre er 
samlet. Innbyggertorget kan også ha samlet informasjon for eldre. 

 Felles enkel nettportal/sentral for digitale møter mellom eldre.  
 Tilrettelegging for fotgjengere ved fremtidig rullering av planen for 

sykkel og gange. 

_____ 
 

Behandlinger: 
 
 

Formannskapets behandling 21.04.2021: 
Maria-Therese Jensen (V) fremmet punkt 4 i eldrerådets innstilling med følgende 

tillegg som 2 nye kulepunkter:  
 Felles enkel nettportal/sentral for digitale møter mellom eldre.  
 Tilrettelegging for fotgjengere ved fremtidig rullering av planen for sykkel og 

gange. 
 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-eldreraadet-22-08-2017.350480.MD1I431635o00fe.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-eldreraadet-05-03-2019.350480.MD1I616977o5f5d.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-eldreraadet-05-03-2019.350480.MD1I616977o5f5d.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-eldreraadet-05-03-2019.350480.MD1I616977o5f5d.pts.html
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Formannskapet drøftet seg frem til følgende endringer i HHS’ innstilling punkt 5 
på bakgrunn av forslag fra FrP og H: 

«turstier» endres til «turveier», «og mye brukte områder som folk går mye tur,» 
utgår. 
 

Votering: 
HHS’ innstilling punktene 1 - 4 ble enstemmig tiltrådt. 

HHS’ innstilling punkt 5 med foreslåtte endringer ble enstemmig tiltrådt. 
HHS’ innstilling punkt 6 ble enstemmig tiltrådt. 
Venstres forslag om eldrerådets punkt 4 med tilleggspunkter ble enstemmig 

tiltrådt 
 

_____ 
 

 
Administrasjonsutvalgets behandling 21.04.2021: 
Kommunalsjef Tove Kreppen-Jørgensen presenterte reformen Leve hele livet. 

 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 
Administrasjonsutvalgets innstilling 21.04.2021: 
1. Tiltaksplan for oppfølging av reformen Leve hele livet vedtas.  

2. Tiltaksplanen rulleres årlig og status legges fram for helse og sosialutvalget. 
3. Innføring av reformen Leve hele livet omtales følges opp i kommuneplanens 

samfunnsdel og temaplan for helse og mestring. 
4. Kommunestyret ber kommunedirektøren om en sak om endrede 

måltidsrutiner i kommunens helseinstitusjoner innen 30.09.21. 

5. Evaluere mulighet for å reparere og gå over infrastruktur hovedsakelig på 
Vinterbro og ÅS Sentrum ved å gå over turstier og mye brukte områder som 

folk går mye tur, for å sørge for at disse kan brukes av rullestolbrukere, 
rullatorer og andre bevegelseshemmede, som et forebyggende helsearbeid 
både fysisk og psykisk. 

6. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren sikrer at Eldrerådet og Rådet 
for personer med nedsatt funksjonsevne blir hørt når veinorm/veibruksplan 

for Ås sentrumsområde skal utvikles. Dette som en del av tiltaksplanens 
innsatsområde om Et aldersvennlig lokalsamfunn. 

_____ 

 
 

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 14.04.2021: 
Rubina Mushtaq Rikheim (H) fremmet følgende tilleggspunkt til kommune-
direktørens innstilling: 

 Hovedutvalg for Helse- og Sosial ber kommunedirektøren om en sak om 
endrede måltidsrutiner i kommunens helseinstitusjoner innen 30.09.21. 

 
Knut Merox Iversen (SV) fremmet følgende tilleggspunkt til kommune-
direktørens innstilling: 

 Evaluere mulighet for å reparere og gå over infrastruktur hovedsakelig på 
Vinterbro og ÅS Sentrum ved å gå over turstier og mye brukte områder som 

folk går mye tur, for å sørge for at disse kan brukes av rullestolbrukere, 
rullatorer og andre bevegelseshemmede, som et forebyggende helsearbeid 

både fysisk og psykisk. 
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Ulrika Jansson (MDG) fremmet følgende tilleggspunkt til kommunedirektørens 

innstilling: 
 HHS ber om at kommunedirektøren sikrer at Eldrerådet og Rådet for personer 

med nedsatt funksjonsevne blir hørt når veinorm/veibruksplan for Ås 

sentrumsområde skal utvikles. Dette som en del av tiltaksplanens 
innsatsområde om Et aldersvennlig lokalsamfunn.  

 
Votering: 
Rådmannens innstilling pkt. 1-3 ble enstemmig tiltrådt. 

Høyres forslag til nytt tilleggspunkt ble enstemmig tiltrådt.  
SV´s forslag til nytt tilleggspunkt ble enstemmig tiltrådt.  

MDG´s forslag til nytt tilleggspunkt ble enstemmig tiltrådt.  
 

 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 14.04.2021: 
1. Tiltaksplan for oppfølging av reformen Leve hele livet vedtas.  

2. Tiltaksplanen rulleres årlig og status legges fram for helse og sosialutvalget. 
3. Innføring av reformen Leve hele livet omtales følges opp i kommuneplanens 

samfunnsdel og temaplan for helse og mestring. 
4. Hovedutvalg for Helse- og Sosial ber kommunedirektøren om en sak om 

endrede måltidsrutiner i kommunens helseinstitusjoner innen 30.09.21. 

5. Evaluere mulighet for å reparere og gå over infrastruktur hovedsakelig på 
Vinterbro og ÅS Sentrum ved å gå over turstier og mye brukte områder som 

folk går mye tur, for å sørge for at disse kan brukes av rullestolbrukere, 
rullatorer og andre bevegelseshemmede, som et forebyggende helsearbeid 

både fysisk og psykisk. 

6. HHS ber om at kommunedirektøren sikrer at Eldrerådet og Rådet for personer 
med nedsatt funksjonsevne blir hørt når veinorm/veibruksplan for Ås 
sentrumsområde skal utvikles. Dette som en del av tiltaksplanens 

innsatsområde om Et aldersvennlig lokalsamfunn.  
 

_____ 

 
 

Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling 13.04.2021: 
Rolf Berntsen fremmet følgende forslag til innstilling/uttalelse: 

Rådet gir sin tilslutning til den kvalitetshevning som er hensikten med 

denne reformen.  Denne kvalitetshevning må også 
gjelde funksjonshemmede. En vil i den sammenheng understreke at 

funksjonshemmede kan ha spesielle behov, både fysiske og psykiske, som 
det er viktig å imøtekomme. Rådet ønsker å bli orientert om tiltak som 
gjelder funksjonshemmedes situasjon. 

 
Øvrige innspill gitt av rådsmøtet sendes kommunalsjef helse og mestring av 

møtesekretær. 
 
Votering: 

Leders forslag til innstilling/uttalelse ble enstemmig tiltrådt. 
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Råd for personer med funksjonsnedsettelses innstilling/uttalelse 
13.04.2021: 

Rådet gir sin tilslutning til den kvalitetshevning som er hensikten med denne 
reformen.  Denne kvalitetshevning må også må gjelde funksjonshemmede. En vil 
i den sammenheng understreke at funksjonshemmede kan ha spesielle behov, 

både fysiske og psykiske, som det er viktig å imøtekomme. Rådet ønsker å bli 
orientert om tiltak som gjelder funksjonshemmedes situasjon. 

_____ 
 
 

Eldrerådets behandling 13.04.2021: 
Kommunalsjef Tove Kreppen Jørgensen orienterte. 

 
Eldrerådet drøftet seg frem til følgende forslag til nye punkt: 

Tilsvarer punkt 4 i eldrerådets innstilling. 
 
Votering:  

Kommunedirektørens innstilling og eldrerådets forslag til nytt punkt 4 ble 
enstemmig tiltrådt. 

 
Eldrerådets innstilling 13.04.2021: 
1. Tiltaksplan for oppfølging av reformen Leve hele livet vedtas.  

2. Tiltaksplanen rulleres årlig og status legges fram for helse og sosialutvalget. 
3. Innføring av reformen Leve hele livet omtales følges opp i kommuneplanens 

samfunnsdel og temaplan for helse og mestring. 

4. Eldrerådet har følgende innspill til temaer som bes vurdert: 
 Matservering til beboere – tidspunkt for middagsservering, jf. ER-9/17, 

eldrerådet 22.08.2017 Mat og måltider ved Moer sykehjem og eldrerådets 
årsmelding 2018. 

 Mulighet for sykehjemsbeboere for å lage eller varme opp egen mat.  
 Kollektivtransportordning til sentrum, jf. eldrerådets årsmelding 2018.  

 Egen side for eldre på kommunens Internett der temaer for eldre er 
samlet. Innbyggertorget kan også ha samlet informasjon for eldre. 

 

 
_____ 

 
 
 
 

 

  

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-eldreraadet-22-08-2017.350480.MD1I431635o00fe.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-eldreraadet-05-03-2019.350480.MD1I616977o5f5d.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-eldreraadet-05-03-2019.350480.MD1I616977o5f5d.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-eldreraadet-05-03-2019.350480.MD1I616977o5f5d.pts.html
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Saksfremlegg 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Tiltaksplan for oppfølging av reformen Leve hele livet vedtas.  

2. Tiltaksplanen rulleres årlig og status legges fram for helse og sosialutvalget. 
3. Innføring av reformen Leve hele livet omtales følges opp i kommuneplanens 

samfunnsdel og temaplan for helse og mestring. 

 
 

Ås, 24.03.2021 
 
Trine Christensen Tove Kreppen Jørgensen 

kommunedirektør kommunalsjef helse og mestring 
 

 
  

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Eldrerådet 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Administrasjonsutvalget 

Formannskapet 
Kommunestyret 

 
Vedlegg:  
Beskrivelse av oppfølging av reformen Leve hele livet 

Tiltaksplan innføring av reformen Leve hele livet 
 

Vedlegg: 
1. Leve hele livet - plan for oppfølging  
2. Tiltaksplan Leve hele livet (vedlegg) 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Ås kommune er en av mange kommuner som i årene fremover vil få en økende 
andel innbyggere over 80 år. Det er viktig at kommunen forbereder seg på dette, 

ikke bare ved å bygge ut helsetjenesten, men ved å gjøre hele samfunnet bedre 
tilrettelagt for eldre, et aldersvennlig samfunn. Gjennom det kan man utsette 

behovet for kommunale tjenester og gi bedre livskvalitet til den eldste og økende 
delen av befolkningen.  
Reformen Leve hele livet, Stortingsmelding 15, beskriver føringer som forventes 

fulgt opp i kommunene i perioden 2019-2023. 
Det anbefales i meldingen, at kommunen skal jobbe målrettet med følgende 5 

innsatsområdene: 
 et aldersvennlig Norge 

 aktivitet og fellesskap 
 mat og måltider 
 helsehjelp 

 sammenheng i tjenestene 
 

Statsforvalter har gitt føringer om at de kommunene som har vedtatt en 
tiltaksplan for innføring av reformen vil prioriteres ved tildeling av 
søknadspliktige midler fra 2021. 

I tiltaksplanen, som er lagt som vedlegg i saken, er det listet opp 
tiltak/aktiviteter som er gjennomført og som planlegges gjennomført i 

kommunen. De pågående tiltakene/aktivitetene vil gjennomføres i perioden 
2021-2023. Tiltaksplanen vil være fleksibel og er ikke uttømmende. 
Det videre arbeidet med reformen vil initieres og følges opp i virksomhetene.  
 
Fakta i saken: 

Regjeringen la i 2018 fram en kvalitetsreform for eldre, Stortingsmelding 15 – 
Leve hele livet. Målgruppen er + 65 år, og gjelder for både hjemmeboende og 
personer som bor på institusjon. Andelen eldre i samfunnet vårt er økende. Den 

største trusselen mot en god helse og livskvalitet blant eldre er manglende 
aktivitet, ensomhet og en dårlig ernæringssituasjon.  

Reformen varer i perioden 2019-2023, med ulike faser for kartlegging, 
planlegging, gjennomføring og evaluering.  
 

Målet med reformen er:  
 Eldre som skal beholde god helse lenger og få flere leveår med god 

livskvalitet (mestring, livskvalitet, rett hjelp til rett tid)  
 Pårørende som kan ha en jevn innsats for sine nærmeste  
 Ansatte som opplever godt arbeidsmiljø, der de får brukt sin kompetanse 

og gjort en faglig god jobb  
 

For å nå disse målene skisseres det fem innsatsområder:  
 Et aldersvennlig Norge  
 Aktivitet og fellesskap  

 Mat og måltider  
 Helsehjelp  

 Sammenheng i tjenestene  
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Reformen er særlig rettet mot helse- og omsorgssektoren, men alle kommunale 
tjenesteområder, frivillig sektor og næringsliv er viktige for å skape et samfunn 

hvor eldre kan være aktive og selvstendige. Et samfunn for alle. 
Kommuner som omstiller seg i tråd med reformen, vil prioriteres innenfor 
eksisterende og eventuelle nye øremerkede økonomiske ordninger.  

 
Vurdering: 

Reformen ble initiert i 2019. Det ble gitt en orientering til helse og 
omsorgsutvalget om reformens intensjoner i 2019 og planen var å fortsette 
arbeidet i 2020. På grunn av pandemien er arbeidet med en systematisk 

innføring av reformen forsinket. 
Gjennomføringen består av mange ulike tiltak og aktiviteter. I 2019 ble det 

igangsatt ulike omstillingsprosjekter som er naturlig å ta inn i arbeidet med 
innføring av reformen. I tillegg vil samarbeidet med frivillige og næringslivet i 

kommunen være en viktig del av dette.  
Et av de sentrale målene er økt brukermedvirkning og forankring i både 
planlegging og gjennomføring av reformen. Dette for å «treffe» riktig med 

tiltakene. Det må sikres et bredt eierskap til reformen innad i kommunens 
instanser og i de råd/organisasjoner som representerer innbyggerne. Dette 

gjøres ved at denne saken fremmes bredt politisk. Innspill fra de ulike rådene vil 
tas inn i den videre prosessen. 
Aldersvennlig samfunn vil bli omtalt i kommuneplanens samfunnsdel og 

reformens 5 deler vil tas inn i temaplan helse og mestring.  
Vedlagte tiltaksplan for innføring av reformen vil være dynamisk slik at man 

underveis i prosessene vil kunne gjøre tilpasninger avhengig av innspill og 
erfaringer som kommer inn. 
Tillitsvalgte og verneombud har hatt tiltaksplanen på høring. 

 
Økonomiske konsekvenser: 

Om man lykkes med å gi flere gode leveår, mestring og bedre livskvalitet, vil 
dette kunne utsette behovet for kommunale tjenester i et livsløp. Hvis innføring 
av reformen bidrar til at mange eldre klarer seg selv lenger, vil det gi mindre 

press på kommunale tjenester. Kommuner som omstiller seg i tråd med 
reformen, vil prioriteres innenfor relevante eksisterende og eventuelle nye 

øremerkede ordninger.  
Kostnader til de ulike tiltakene/aktivitetene vil behandles særskilt i de ulike 
prosessene. 

 
Alternativer: 

Ingen da dette er føringer fra myndighetene. Man kan eventuelt justere noe på 
innføringstakten. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Det er viktig å komme videre i arbeidet med innføring av reformen Leve hele 

livet i Ås kommune. Tidsrommet fram mot 2023 vil brukes på innføring av ulike 
tiltak/aktiviteter i tråd med tiltaksplanen. Samhandling på tvers av 
tjenesteområdene blir viktig sammen med å utfordre samfunnet og næringslivet. 

Innføring av reformen vil være en del av arbeidet med kommuneplanens 
samfunnsdel og som en del av temaplan helse og mestring. 

Tiltaksplan med aktiviteter vedtas og rulleres årlig. 
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K-25/21 
Follo barne- og ungdomsskole - endring av vedtekter - 
forslag om fysioterapitilbud i skolen 
 
Saksbehandler:  Ellen Benestad Saksnr.:  21/00923-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 3/21 13.04.2021 

2 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 5/21 13.04.2021 

3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 7/21 14.04.2021 

4 Administrasjonsutvalget 6/21 21.04.2021 

5 Formannskapet 29/21 21.04.2021 

6 Kommunestyret 25/21 05.05.2021 

 

 

 
Formannskapets innstilling 21.04.2021: 

1. Det etableres et fast fysioterapitilbud ved Follo barne- og ungdomsskole og 
dette finansieres gjennom en økning i elevprisen under forutsetning av at 
samtlige kommuner vedtar dette. 

2. Samarbeidsavtalen mellom Follokommunene endres i tråd med vedtaket. Den 
reviderte avtalen følger saken.  

_____ 
 
 

Behandlinger: 
 

 
Formannskapets behandling 21.04.2021: 

Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

_____ 

 
 

 
Administrasjonsutvalgets behandling 21.04.2021: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig tiltrådt. 

 
Administrasjonsutvalgets innstilling21.04.2021: 

1. Det etableres et fast fysioterapitilbud ved Follo barne- og ungdomsskole og 
dette finansieres gjennom en økning i elevprisen under forutsetning av at 
samtlige kommuner vedtar dette. 

2. Samarbeidsavtalen mellom Follokommunene endres i tråd med vedtaket. Den 
reviderte avtalen følger saken.  

_____ 
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 14.04.2021: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 14.04.2021: 
1. Det etableres et fast fysioterapitilbud ved Follo barne- og ungdomsskole og 

dette finansieres gjennom en økning i elevprisen under forutsetning av at 
samtlige kommuner vedtar dette. 

2. Samarbeidsavtalen mellom Follokommunene endres i tråd med vedtaket. Den 
reviderte avtalen følger saken.  

_____ 

 
 

  
Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling 13.04.2021: 

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

1. Det etableres et fast fysioterapitilbud ved Follo barne- og ungdomsskole og 
dette finansieres gjennom en økning i elevprisen under forutsetning av at 

samtlige kommuner vedtar dette. 
2. Samarbeidsavtalen mellom Follokommunene endres i tråd med vedtaket. Den 

reviderte avtalen følger saken.  

 
_____ 

 
 
 

Ungdomsrådets behandling 13.04.2021: 
Ungdomsrådet støtter kommunedirektørens innstilling 

 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt 
 

Ungdomsrådets vedtak 13.04.2021: 
1. Det etableres et fast fysioterapitilbud ved Follo barne- og ungdomsskole og 

dette finansieres gjennom en økning i elevprisen under forutsetning av at 
samtlige kommuner vedtar dette. 

2. Samarbeidsavtalen mellom Follokommunene endres i tråd med vedtaket. Den 

reviderte avtalen følger saken.  

_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 

1. Det etableres et fast fysioterapitilbud ved Follo barne- og ungdomsskole og 
dette finansieres gjennom en økning i elevprisen under forutsetning av at 

samtlige kommuner vedtar dette. 
2. Samarbeidsavtalen mellom Follokommunene endres i tråd med vedtaket. Den 

reviderte avtalen følger saken.  

 
Ås, 06.04.2021 

 
Trine Christensen Ellen Benestad 

kommunedirektør  kommunalsjef oppvekst og 
opplæring 

  

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyre 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse 
Hovedutvalg oppvekst og kultur 

Administrasjonsutvalg 
Formannskap 
Kommunestyre 

 
Vedlegg: 

20_50512-1 Revidert utkast til samarbeidsavtale FBU 16.10 595711_1_1 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Virksomhetsleder grunnskole 
Skolefaglig rådgiver 

Virksomhetsleder barn, unge og familier 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås, heretter 
omtalt som samarbeidskommuner, har inngått avtale om 

vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 20- 2 for drift av Follo barne- 
og ungdomsskole (FBU). En samarbeidsavtale regulerer eiernes rettigheter og 

plikter knyttet til eierskap og drift. Alle kommunene samarbeider om å drive 
skolen og har like vilkår. Nordre Follo er vertskommune og har ansvar for å 
koordinere styringsgruppen og sette opp aktuelle saker. Skoleeierne i de 

samarbeidende kommuner er kommunens styringsgruppe. 
 

FBU er en grunnskole for elever med store og sammensatte lærevansker og 
behov for tilrettelagt undervisningsopplegg og spesialundervisning. FBU har som 

formål å gi et helhetlig grunnskole- og SFO tilbud i tråd med opplæringsloven. 
Om lag halvparten av elevene har behov for fysioterapibehandling og får dette 
dekket av hjemkommunen, men i eksisterende samarbeidsavtale inngår ikke 

fysioterapi som en del av tilbudet ved skolen. 
 

Fysioterapeut i 50% stilling vil kunne dekke behovet for behandling av elevene 
ved skolen og samtidig ha mulighet for å gi øvrige ansatte ved skolen råd og 
veiledning. En fast fysioterapeut vil ha god oversikt over elevenes behov og 

muligheter, og kan være med på å videreutvikle tilbudet ved FBU.  
 

Det er behov for økte budsjettrammer for å finansiere tilbudet og derfor fremmes 
det en politisk sak i alle eierkommunene. Samarbeidsavtalen endres slik at 
fysioterapi inngår og kostnadene deles. 

 
Under punkt 5.3. i samarbeidsavtalen tilføyes:  

- Fysioterapeut i 50 prosent stilling som betales gjennom elevprisen. 
 

Samarbeidsavtalen ligger som vedlegg med forslag til endring. 

 
Fakta i saken: 

Bakgrunn 
FBU ble etablert i 1969. Det ble bygd ny skole som ble tatt i bruk høsten 2018. 
Nordre Follo kommune er vertskommune. Follo-kommunene samarbeider om å 

drive FBU på like vilkår. Avtalen om samarbeid er hjemlet i kommunelovens 
kapittel 20 – vertskommunemodell.  

 
Bygningsmassen ved FBU eies av samarbeidskommunene i et tingsrettslig 
sameie, mens tomten eies av Nordre Follo kommune. Vertskommuneavtalen 

regulerer blant annet eierandelen fordelt mellom kommunene. 
 

Kommunene har like vilkår, og samarbeidsavtalen regulerer kommunenes 
rettigheter og plikter inkludert økonomiske forpliktelser. Samarbeidskommunene 
driver skolen. Skoleeierne i de samarbeidende kommunene er skolens 

styringsgruppe. Ved behov for økte budsjettrammer til skolen må medlemmene i 
styringsgruppen avklare dette med den enkelte kommune. Nordre Follo er 

vertskommune for drift av skolen og bygningsmassen. Vertskommunen har 
ansvar for å koordinere styringsgruppen og sette opp aktuelle saker. 
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Skolen har 61 elevplasser. Elevtallet kan svinge etter samarbeidskommunenes 
behov for plasser. Elevtallet kan også svinge på bakgrunn av enkeltelevenes 

individuelle behov og skolens og elevgruppens sammensetning. 

FBU er en skole for elever med store og sammensatte lærevansker og mangelfull 
sosial tilhørighet som har behov for tilrettelagt undervisning. Alle elevene ved 

skolen har vedtak om spesialundervisning hvor PPS har vurdert at skolen gir et 
forsvarlig opplæringstilbud når det kommer til innhold, organisering og 
kompetanse. Mange av elevene har motoriske- og andre tilleggsutfordringer som 

gjør at de har behov for fysioterapi. Fysioterapibehandling får de i dag enten i 
hjemkommunen eller at fysioterapeuten fra hjemkommunen kommer til skolen. 

  
Eierandeler og elevplasser: 
Kommune Eierandel Kommune Eierandel 

Nordre Follo kommune 26 Frogn kommune 7 

Nesodden kommune 8 Vestby kommune 7 

Ås kommune 8 Enebakk kommune 5 

 

Det er ikke et mål at samarbeidskommunene skal bruke alle plassene de har 
eierandeler til. Skolen kan, i samråd med rådgivende utvalg (RU), disponere 
plasser samarbeidskommuner ikke bruker, til elever fra de andre kommunene.  
 

Vurdering: 
Kommunedirektøren vurderer at lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 

gir mulighet for at elever som har behov for fysioterapi, kan få tilbud når de 
oppholder seg i skolekommunen, istedenfor i hjemkommunen. Et 
fysioterapitilbud organisert til skolen vil gi elevene et mer tilrettelagt tilbud og 

elevene får hjelp der de er. Det er gunstig at fysioterapeuten er en del av 
skolemiljøet og observere barna i sitt naturlige aktivitetsmiljø, noe som er en 

fordel for å veilede ansatte ved skolen. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at Follo barne- og ungdomsskole har et tilbud om 

fysioterapeut ved skolen som er ansatt i ved skolen. For å gjennomføre dette må 
samtlige av samarbeidskommunene følgelig vedta det samme, og 

samarbeidsavtalen må endres.  
 
En løsning med å fordele utgiftene til fysioterapi er gunstig for videre samarbeid 

og drift av FBU i tråd med vertskommunemodellen. Ved å legge 
fysioterapitilbudet til skoletiden, endres samarbeidsavtalen for FBU slik at 

fysioterapi inngår i skoletilbudet. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
I tråd med samarbeidsavtalen punkt 6.1 skal vertskommunens kostnader til den 
totale driften av skolen, finansieres av samarbeidskommunene basert på 

selvkost. Elevprisen skal normalt være den samme for alle - driftsbudsjett fordelt 
på antall elever. En fulltidsplass ved FBU barneskole koster 478.470 kr årlig og 

en fulltidsplass ved FBU ungdomsskole koster 532.840 kr årlig. 
 
Kommunen mottar fastlønnstilskudd fra Helfo for fysioterapeutene. 

Lønnskostnaden for en fysioterapeut varierer i dag mellom 411 000 og 531 000 
per år ut fra ansiennitet og spesialkompetanse.  
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Refusjonen er 210.000 kr for en fysioterapeut i full stilling per år. Beregningen 
av kostnader per år er gjort på en gjennomsnittslønn på 500 000 kr og sosiale 

utgifter som totalt blir 665 000 kr per år. Nettoutgiftene blir derfor totalt om lag 
227 500 kr årlig i 50% stilling.  
 

Ved å øke elevprisen vil kostnaden for et fysioterapitilbud reguleres av 
samarbeidsavtalen og dekkes av kommunene i tråd med samarbeidsavtalen og 

kommunenes eierbrøk. Kostnaden per elevplass vil dermed øke med om lag 
3750 kroner årlig. Dette beløpet bør inngå i elevprisen slik at fysioterapitilbudet 
på 50% kan opprettholdes uavhengig av hvor mange plasser som benyttes og 

hvor mange elever som trenger fysioterapi. 
 

Estimerte ekstrakostnader per kommune per år:  
Kommune Ekstrakostnader Kommune Ekstrakostnader 

Nordre Follo kommune 97 500 Frogn kommune 26 250 

Nesodden kommune 30 000 Vestby kommune 26 250 

Ås kommune 30 000 Enebakk kommune 18 750 

 
Utgiftene til fysioterapibehandling for den enkelte elev er allerede en kostnad for 
samarbeidskommunene. Ekstrakostnaden per elevplass er derfor ikke en reell 

økning for kommunene.  
 

Alternativer: 
1. Dagens løsning med at enten eleven eller fysioterapeuten forflytter seg 

mellom hjemkommune og skole kan opprettholdes. Fysioterapeuten fra 
hjemkommunen bruker tid og ressurser på reisevei, men det er lite 
bærekraftig med tanke på både økonomi og miljø. Når elever må reise til og 

fra et fysioterapitilbud i hjemkommunen går de glipp av undervisning og/eller 
det sosiale sammen med andre elever.  

 
2. Kostnaden kan deles på de elevene som får fysioterapi. Denne kostnaden blir 

lite forutsigbar for kommunene fra år til år, da dette behovet vil variere. 

 

Konklusjon med begrunnelse: 
FBU gir et opplæringstilbud/spesialpedagogisk tilbud til barn med store og 

sammensatte lærevansker og mangelfull sosial tilhørighet. Mål, innhold og 
organisering er annerledes enn det elevene ville fått på nærskolen. Skolen har 
også ansatte med bred kompetanse på elever med sammensatte lærevansker, 

og ulik funksjonsgrad og/eller diagnoser.  En fysioterapeut bidrar ytterligere med 
spisskompetanse på motorikk og bevegelse uavhengig av funksjonsnivå. Tilbudet 

er forsvarlig og likeverdig, fordi elevene på FBU skal ha de samme mulighetene 
til å nå målene som er satt for dem, som elever på nærskolen skal ha for å nå 
sine mål. FBU med fysioterapitilbud vil være en nyskapende skole som tilbyr 

tjenester nær der elevene oppholder seg store deler av dagen.  
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
1.8.2021 
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K-26/21 
Vurdering av muligheter for kommunale barnehager til å 
organisere mer matservering 
 
Saksbehandler:  Jeanette Schou Saksnr.:  21/00837-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 2/21 13.04.2021 

2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 10/21 14.04.2021 

3 Formannskapet 30/21 21.04.2021 

4 Kommunestyret 26/21 05.05.2021 

 

 

Formannskapets innstilling 21.04.2021: 
Barnehagene sender ut på høring til samarbeidsutvalgene i henhold til 
kostprisøkning tilsvarende ett og to ekstra måltider og gjør en eventuell 

vedtektsendring i henhold til høringssvar. Vedtektsendringene vedtas endelig av 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur. 

_____ 
 
 

Behandlinger: 
 

 
Formannskapets behandling 21.04.2021: 
Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet kommunedirektørens innstilling som 

fellesforslag fra H og FrP:  
De kommunale barnehagene opprettholder dagens mattilbud og kostpris. 

 
Votering: 
HOK’s innstilling ble tiltrådt 6-3 (H, Sp, FrP) ved alternativ votering mot 

kommunedirektørens innstilling. 
_____ 

 
  
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 14.04.2021: 
Jørgen Holck Johannessen (Ap) foreslo kommunedirektørens alternativ 2: 

Barnehagene sender ut på høring til samarbeidsutvalgene i henhold til 
kostprisøkning tilsvarende ett og to ekstra måltider og gjør en eventuell 

vedtektsendring i henhold til høringssvar. Vedtektsendringene vedtas 
endelig av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 

Votering: Ap´s forslag ble tiltrådt 5-4 (2 Sp, 1 FrP, 1 H). 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 14.04.2021: 
Barnehagene sender ut på høring til samarbeidsutvalgene i henhold til 
kostprisøkning tilsvarende ett og to ekstra måltider og gjør en eventuell 

vedtektsendring i henhold til høringssvar. Vedtektsendringene vedtas endelig av 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 
_____ 
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Ungdomsrådets behandling 13.04.2021: 
Ungdomsrådet støtter kommunedirektørens innstilling 
 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt 

 
Ungdomsrådets vedtak 13.04.2021: 
De kommunale barnehagene opprettholder dagens mattilbud og kostpris. 

 
_____ 

 
 

 
 

 
Saksfremlegg 

 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
De kommunale barnehagene opprettholder dagens mattilbud og kostpris. 
 

Ås, 07.04.2021 
 

 
Trine Christensen Ellen Benestad 
kommunedirektør kommunalsjef for oppvekst og 

opplæring  
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyre 

 
 

Behandlingsrekkefølge:  
Ungdomsrådet  

Hovedutvalg for oppvekst og kultur  
Formannskapet  
Kommunestyret 

 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kommunale styrere 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Barnehagene serverer i dag lunsjmåltid og fruktmåltid med drikke. Foreldre har 
med matpakke til frokost og eventuell tilleggsmat til fruktmåltidet. Det serveres 

både varm og kald mat til lunsjmåltidene. Foreldrene betaler kr 400 i kostpenger 
11 måneder i året. 25 % av kostpengene går til å delfinansiere en ansatt som 

jobber på kjøkken.  
 
Ås kommune har 6 kommunale barnehager fordelt på 8 hus. Barnehagene 

varierer i størrelse og har ulike fysiske rammer. Samtlige barnehager har en 
ansatt på kjøkkenet, men stillingsprosent og organisering av den ansattes 

arbeidstid varierer. En andel av stillingen til kjøkkenansatt er en del av 
barnehagens grunnbemanning. 

 
Mulighetene for å organisere flere matserveringer i barnehagene vil variere med 
antall barn per barnehage og hvorvidt personalets arbeidstid skal prioriteres til 

måltider eller til annet pedagogisk arbeid. Ut fra dagens situasjon varierer 
kjøkkenfasiliteter og antall barn per barnehage fra 96 til 180 barn. 

 
Skisserte kostnadsberegninger viser at det vil være nødvendig å øke kostprisen 
pr. måned dersom kommunen skal tilby et fullkosttilbud i barnehagen og 

opprettholde kvaliteten på mattilbudet. Med fullkosttilbud menes det to ekstra 
måltider – frokost og ettermiddagsmat utover etablert mattilbud. 

 
 
Fakta i saken: 

Det vises til vedtak 10.12.2020 i K-125/20 Verbaldel: 3.  
Rådmannen bes legge fram en sak i 2021 om muligheter for barnehagene til å 

organisere mer matservering, som selvfinansieres gjennom kostpris. 
Matserveringen skal være enkel, sunn, næringsrik og ha lav pris.  
 

 
Matservering og organisering i dag: 

Foreldrene betaler pr tiden 400 kr i kostpenger pr måned. 25 % av kostpengene 
dekker deler av lønn til kjøkkenansatt. Øvrige kostpenger går til mat som 
serveres til barna.  

 
Barnehagene serverer lunsjmåltid og frukt daglig. Til måltidene tilbys melk og 

vann. Barnehagene legger til rette for at barna skal kunne spise frokost og 
ettermiddagsmåltid i barnehagen dersom foreldrene ønsker dette. I disse 
tilfellene sender foreldrene med barna matpakke.  

 
Menyen tilknyttet lunsjmåltidet varierer i barnehagene. Menyen påvirkes av 

kjøkkenfasilitetene og barnehagenes rammer. Det serveres både varm og kald 
mat til lunsjmåltidet. På grunn av et behov og ønske om å benytte 
overskuddsmat inn i andre måltider er det vanskelig å etablere en lik og 

standardisert meny i alle barnehager. 
 

Ås kommune har 6 kommunale barnehager fordelt på 8 hus. Barnehagene 
varierer i størrelse og har ulike fysiske rammer. Samtlige har en ansatt på 

kjøkkenet, men stillingsprosent og organisering av den ansattes arbeidstid 
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varierer med bakgrunn i de ulike barnehagenes øvrige rammer. Generelt for alle 
barnehagene er at kjøkkenansatte i hovedsak jobber med oppgaver knyttet til 

kjøkkenet. En andel av stillingen til kjøkkenansatt er en del av barnehagens 
grunnbemanning, slik at barnehagene dekker kravene om grunnbemanning jfr 
Lov om barnehager § 26. 

 
Barnehagene 

Solbergtunet barnehage har opptil 180 plasser. 50 % av kjøkkenansatt er 
beregnet inn i grunnbemanning for å dekke bemanningsnorm. Barnehagen har et 
tilpasset storkjøkken.  

 
Vinterbro barnehage har opptil 94 plasser.  50 % av kjøkkenansatt er beregnet 

inn i grunnbemanning for å dekke bemanningsnorm. Barnehagen har et kjøkken.   
 

Nordby barnehage har opptil 180 plasser. 50 % av kjøkkenansatt er beregnet inn 
i grunnbemanning for å dekke bemanningsnorm.  Barnehagen har et tilpasset 
storkjøkken. 

 
Frydenhaug barnehage har opptil 94 plasser. 50 % av kjøkken ansatt er 

beregnet inn i grunnbemanning for å dekke bemanningsnorm. Barnehagen har et 
kjøkken.  
 

Søråsteigen barnehage med avdeling Rustadskogen er fordelt på to hus med 
opptil 132 plasser. Kjøkkenansatt fordeler arbeidstiden på begge hus. 50 % av 

kjøkkenansatt er beregnet inn i grunnbemanning for å dekke bemanningsnorm. 
Barnehagen drifter to kjøkken.  
 

Tunveien barnehage med avdeling Sagalund er fordelt på to hus med opptil 132 
plasser. Kjøkkenansatt fordeler arbeidstiden på begge hus.  50 % av 

kjøkkenansatte er beregnet inn i grunnbemanning for å dekke bemanningsnorm. 
Barnehagen drifter to kjøkken.  
 

Barnehagene har ulike fysiske forutsetninger for hvorledes de kan organisere og 
lage måltider. De nye barnehagene har kjøkken som er tilrettelagt for å 

forberede og tilberede mat til mange. De andre barnehager har mindre og flere 
kjøkken de skal koordinere. 
 

Kostnadsberegning av ulike alternative matserveringer som er enkel, 
sunn, næringsrik og har lav pris: 

Utregningene det viser til i nedenstående tabell er kostnadene beregnet med 
utgangspunkt i Ås kommunes nåværende innkjøpsavtaler med Cater Drammen. 
Kostnadene er beregnet med utgangspunkt i innkjøpene til en barnehage med 96 

barn. Reelle kostnader til et fullkosttilbud i barnehagene vil derfor kunne variere 
noe fra barnehage til barnehage. Alternativene i tabellen er valgt ut ifra frokost 

og ettermiddagsmåltider som er enkle, sunne, næringsrike og har lav pris. 
Dersom alternativene skulle inneholdt varme måltider som for eksempel 
havregrynsgrøt, ville det utløst et behov for økt ansattressurser da varme 

måltider produserer merarbeid. 
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Utregningene viser at en måltidsøkning i barnehagene vil øke kostnadene fra 88-

179 kr pr. barn pr. måned avhengig av hvilket alternativ man velger.  
Økning til full kost i barnehagene vil øke kostnadene fra 166 kroner til 358 

kroner pr. barn pr. måned avhengig av skisserte alternative matserveringer.  
Tidligere budsjett og regnskap på matvarer for 2018 og 2019 viser at 
barnehagene i hovedsak balanserer kostpengene med dagens inntekter.   

 
 

Vurdering: 
Mulighetene for å organisere flere matserveringer i barnehagene vil variere med 
utgangspunkt i antall barn per barnehage og hvorvidt personalets arbeidstid skal 

prioriteres til måltider eller til annet pedagogisk arbeid. Ut fra dagens situasjon 
varierer kjøkkenfasiliteter og antall barn per barnehage fra 96 til 180 barn. 

I barnehagene med kjøkkenansatt fordelt på to hus vil øvrig personal få mer 
ansvar for matlaging, servering og rydding. Dersom øvrige ansatte skal utføre 
oppgavene knyttet til måltidene får dette konsekvenser for annet pedagogisk 

arbeid personalet utøver direkte med barna. 
 

I dag kan enkelte barnehager sette inn kjøkkenansatt for å dekke opp ved for 
eksempel tidligvakt, som støtte ved møteavvikling eller ved annet fravær i 
personalgruppen. Servering av flere måltider vil innebære at kjøkkenansatt vil 

bruke sin fulle arbeidstid tilknyttet kjøkkenarbeid. Fleksibiliteten og 
handlingsrommet for å benytte personalressursene hensiktsmessig vil reduseres. 

 
Mulighetene for å øke antall måltider i barnehagen vil også bero på om 
kostpenger skal ligge på samme nivå som i dag, dvs. på 400 kr, eller om disse 

skal økes. Dersom kostprisen skal økes må dette ut på høring i barnehagenes 
samarbeidsutvalg Jmf § 4 Barnehageloven. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 Havregryn 

med melk 

Knekkebrød 

med pålegg og 
melk 

Brødmåltid 

med pålegg 
og melk 

Youghurt 

med musli 

Kornblanding 

med melk og 
tilbehør 

Pr. måltid 
for 1 barn 

 Ca 4 kr Ca 7 kr Ca. 8 kr  Ca 8 kr  Ca 4,50 kr 

Pr. måned 
for 1 barn 

Ca 88 kr Ca. 154 kr Ca. 179 kr Ca 179 kr Ca 99 kr 
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I 2019 gjennomførte alle de kommunale barnehagene foreldreundersøkelsen. På 
spørsmålet om hvor fornøyd eller misfornøyd foreldrene var med mattilbudet i 

barnehagen var resultatet: 
 
 

Hvor fornøyd 

eller 
misfornøyd er 

du med 

barnehagens 
mattilbud: 

Svært 

fornøyd 
(5) 

Ganske 

fornøyd 
(4) 

Verken 

fornøyd 

eller 
misfornøyd 

(3) 

Ganske 

misfornøyd 
(2) 

Svært 

misfornøyd 
(1) 

Vet ikke 

 

 
 

Snitt 

Frydenhaug 

barnehage 
(2019) 

42,6% 46,8% - - 0,0% 0,0% 
 

4,3 

Togrenda 

barnehage  
(2019) 

0,0% - 53,8% - 0,0% 0,0% 
 

3,3 

Sagaskogen 

barnehage 

Avd 
Rustadskogen 

(2019) 

25,0% 43,8% - - 0,0% 0,0% 

 

 

3,8 

Sagaskogen 
barnehage 

Avd Sagalund 

(2019) 

31,6% 26,3% 42,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

3,9 

Solbergtunet 
barnehage 

(2019) 

42,9% 37,1% 12,4% - - 2,9% 
 

4,2 

Søråsteigen 
barnehage  

(2019) 

19,0% 39,7% 23,8% 12,7% - - 
 

3,6 

Tunveien 

barnehage  
(2019) 

10,7% 50,0% 32,1% - 0,0% - 

 

3,7 

Vinterbro 

barnehage  
(2019) 

14,6% 33,3% 29,2% - 10,4% - 
 

3,3 

 
Foreldre undersøkelsen viser at foreldrene har delte meninger i forhold til 

mattilbudet i barnehagene. Ut ifra skisserte kostnadsberegninger vil det være 
nødvendig å øke kostprisen pr. måned dersom kommunen skal tilby et 

fullkosttilbud i barnehagen og samtidig opprettholde kvaliteten på mattilbudet. 
En reduksjon i kvaliteten på mattilbudet innebærer eksempelvis mer halvfabrikat 
og mindre variasjon i måltidene. Dette vil ikke støtte oppunder 

Helsedirektoratets anbefalinger i forhold til sunn og god mat og vil sannsynligvis 
påvirke foreldrenes tilfredshet med mattilbudet i barnehagene. 
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Økonomiske konsekvenser: 
For at barnehagene skal kunne servere flere måltider i barnehagen må 

kostprisen økes i henhold til skissert kostnadsberegning. 
 
Dersom barnehagene øker med to serveringer pr. dag (frokost og 

ettermiddagsmat i henhold til alternativene i tabellen) må kostprisen minimum 
økes med 250 kr pr. måned til 650 kr pr. måned pr barn. 

 
Dersom barnehagene øker med en servering pr. dag (enten frokost eller 
ettermiddagsmat i henhold til alternativene i tabellen) burde kostprisen minimum 

økes med 125 kr pr. måned til 525 kr pr. måned pr. barn. 
 

Dersom det ønskes andre alternative måltider enn skisserte forslag i tabellen 
som krever mer matforberedelser, for eksempel varm havregrynsgrøt vil det 

være behov for å øke ressurs til kjøkkenansatt i tillegg. 
 
 

Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 

 
Alternativer: 

1) Barnehagene opprettholder dagens mattilbud og kostpris 

2) Barnehagene sender ut på høring til samarbeidsutvalgene i henhold til 
kostprisøkning tilsvarende ett og to ekstra måltider og gjør en eventuell 

vedtektsendring i henhold til høringssvar. Vedtektsendringene vedtas 
endelig av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 

 
Konklusjon med begrunnelse: 

Det vil ikke være mulig å selvfinansiere et fullkosttilbud innenfor dagens kostpris 
uten å redusere kvaliteten på måltidene betraktelig. 
Dersom barnehagene skal øke antall måltider må kostprisen økes i henhold til 

kostnadsberegninger i skissert tabell. En eventuell kostprisendring må ut på 
høring i barnehagenes samarbeidsutvalg før en kostprisendring kan 

gjennomføres. 
 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
14.04.2021 
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K-27/21 
Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for 
grunnskolen i Ås 
 
Saksbehandler:  Kari Eliassen Saksnr.:  21/00587-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 1/21 02.03.2021 

2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 4/21 03.03.2021 

3 Administrasjonsutvalget 2/21 10.03.2021 

4 Kommunestyret 19/21 24.03.2021 

5 Kommunestyret 27/21 05.05.2021 

 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 03.03.2021: 

1. Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for grunnskolen i Ås tas 
til etterretning. 

 
2. Det må utarbeides og innføres et felles rapporteringssystem for alle 

skolene i Ås med virkning fra «Tilstandsrapport 2021». Relevante mål skal 

kvantifiseres og være målbare, og være forankret i gjeldende 
undervisningsmål. Alle resultater skal rapporteres likt og i et felles 

rapporteringssystem. 
 

3. Skolene skal også rapportere status på bibliotek/skolebibliotek og svømme 

opplæring. 
_____ 

 
 

Behandlinger: 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 03.03.2021: 

Nils Sopp (H) foreslo følgende tillegg: 
Det må utarbeides og innføres et felles rapporteringssystem for alle 

skolene i Ås med virkning fra «Tilstandsrapport 2021». Relevante mål skal 
kvantifiseres og være målbare, og være forankret i gjeldende 
undervisningsmål. Alle resultater skal rapporteres likt og i et felles 

rapporteringssystem  
 

Gro Lundgård (Ap) foreslo følgende tillegg: 
Det fremmes et forslag til ny mal for Tilstandsrapport 2021, som legges 
fram til behandling i HOK til høsten. 

 
Odd Vangen (Sp) foreslo følgende tillegg: 

Skolene skal også rapportere status på bibliotek/skolebibliotek og svømme 
opplæring. 

 

Votering: 
 Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 Hs tillegg ble tiltrådt 5-4 (2Ap, 1SV, 1R) ved alternativ votering mot Aps 
tillegg. 

 Sps tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt 

_____ 
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Administrasjonsutvalgets behandling 10.03.2021: 

Anne Whyte (FrP) foreslo endring i kommunedirektørens 
innstilling/hovedutvalgets innstilling punkt 1: 
«etterretning» endres til «orientering»  

 
Hanne Nesfeldt (UDF) fremmet uttalelse på vegne av de tillitsvalgte i 

administrasjonsutvalget (Fagforbundet Ås og UDF): 
Se nederst i protokollen. 
 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt 8-1 (FrP) ved alternativ votering mot 

FrP’s endringsforslag. 
Det var enighet om at uttalelsen fra de tillitsvalgte følger saken. 

 
Administrasjonsutvalgets innstilling 10.03.2021: 
Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for grunnskolen i Ås tas til 

etterretning. 
 

Uttalelse fra de tillitsvalgte 10.03.2021 som følger saken: 
Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for grunnskolen i Ås viser at 
skoleledelsen i Ås kommune har utviklet en profesjonell læringskultur som bidrar 

til elevenes læring og utvikling. Ansatte, lærere og skoleledere har siden mars 
2020 strukket seg svært langt for å gi elevene god opplæring og oppfølging både 

på skolen og via digitale løsninger. Elever, ansatte, lærere og skoleledere måtte 
på kort tid omstille seg til digital undervisning. Heldigvis hadde alle elevene 

allerede enten læringsbrett eller PC, så infrastrukturen lå godt til rette for denne 
uforutsette situasjonen. Rektorene har hjulpet hverandre, stått sammen med alle 
ansatte og sørget for at skolene har kommet godt gjennom korona-perioden så 

langt. Skoleeier i Ås kommune kan være stolt av arbeidet og innsatsen som alle i 
Ås-skolen har gjort. 

_____ 
 
 

Ungdomsrådets behandling 02.03.2021: 
Ungdomsrådet tar utviklingsmeldingen til etterretning. 

 
De vil også understreke hvor viktig det er, og kommer til å være, med et økt 
fokus på barn og unges psykiske helse. Spesielt i den krevende tiden vi er inne i 

og i perioden etterpå. 
 

De etterspør også oppfølging av tidligere sak hvor de ba om at beregning av 
plass på ungdomsskolene måtte gjøres på nytt. 
 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
Ungdomsrådets vedtak 02.03.2021: 
Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for grunnskolen i Ås tas til 

etterretning 
_____ 
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Kommunestyrets behandling 24.03.2021: 
Ordfører fremmet forslag om å utsette saken av tidsmessige årsaker. 

 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets utsettelsesvedtak 24.03.2021: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 

_____ 
 
 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for grunnskolen i Ås tas til 
etterretning 

 
Ås, 11.02.2021 

 
Trine Christensen                                Ellen Benestad 
Kommunedirektør                                Kommunalsjef Oppvekst og opplæring 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 

Hovedutvalg oppvekst og kultur 
Administrasjonsutvalget 

Kommunestyret 
 
 

 
Vedlegg: 

1.Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for grunnskolen i Ås 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Rektorene ved grunnskolene i Ås 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for grunnskolen i Ås viser 
nøkkeltall og utviklingsarbeid for 2020 og nye mål og tiltak for 2021.  

 
Flere av tiltakene henger sammen, er flettet i hverandre og styrker hverandre 

gjensidig. Rapport og utviklingsmelding er skrevet i samme dokument for å 
synliggjøre sammenheng og helhet i utviklingsarbeidet i skole, felles og på den 
enkelte skole. 

 
Korona-pandemien med ulike grader av smittevern har preget 2020, både i 

skolene og i samfunnet for øvrig.  
 

I skolene i Ås har det på ledernivå vært arbeidet godt i mange år, fellesskap, 
delingskultur og gjensidig støtte. Dette arbeidet har gitt en solid plattform og 
vært spesielt nyttig under skiftende smittevern-nivåer. 

 
 

Fakta i saken: 
Om rapporten: 
Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 er en del av Ås kommunes 

internkontroll, beskrevet i Kommunelovens § 25-1, tredje ledd, som blant annet 
erstatter den tidligere bestemmelsen om forsvarlig system i opplæringslovens § 

13-10. 
 
Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Informasjon og data 

sammenstilles som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen på en sole og 
i grunnskolen i kommunen. Målet er kvalitetsutvikling og læring. 

 
 
Vurdering: 

Politiske vedtak som besvares i rapporten: 
 

1. K-sak 46/20 den 17.6.20 om tilstandsrapporten for 2019: Kommunestyret 
ba om at følgende står i tilstandsrapporten: 

 Antall lærerårsverk til spesialundervisning 

 Antall årsverk til assistenter 
 Antall årsverk til andre faggrupper 

Besvares i kapittel 1.4.1 
 
 

2. HOK sak 17/19 – den 18.6.19: 
 Hovedutvalget holdes fortløpende orientert om alvorlige tilfeller, jf. 

opplæringsloven § 9 A-4 andre ledd, og om saker som er meldt inn til og 
behandlet av fylkesmannen. 
Besvares i kapittel 1.4.7 under Elevenes læringsmiljø 

 Hovedutvalg for oppvekst og kultur ber om at alvorlige hendelser, også 
mellom elever rapporteres slik at skoleeier har oversikt over omfanget.  

Dette punktet rapporteres det ikke spesifikt på i tilstandsrapporten. Saken 
er under utredning. Se for øvrig tabell med oversikt over §9A-saker i 

skolene i Ås i kapittel 1.4.8 
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3. K-sak 21/19 den 19.6.19:  

 Fremtidige tilstandsrapporter skal inneholde skolenes samlede sykefravær, 
med spesifisering av korttids- og langtidssykefravær. 
Disse tallene har det, av tekniske årsaker, ikke vært mulig å få ut for 

2020.  
 For å bedre det psykososiale miljøet i Ås-skolen bør tilstandsrapporter og 

tiltaksdokument ha økt konkretiseringsnivå på tiltak og resultater.  
Dette er forsøkt imøtekommet gjennom hele dokumentet. 

 

 
Elevenes psykososiale miljø og ansattes arbeidsmiljø: 

 
Det er i 2020 gjennomført to revisjoner av virksomhet grunnskole. Rapportene er 

bestilt av kontrollutvalget i Ås kommune. Rapportene tok for seg henholdsvis 
elevenes psykososiale skolemiljø og de ansattes arbeidsmiljø.  
Begge revisjoner er beskrevet i kapittel 1.5 under Utvikling av 

profesjonsfellesskap og godt læringsmiljø. 
 

Arbeidet med elevenes psykososiale miljø er høyt prioritert i Ås-skolene, og det 
er et arbeid som må pågå kontinuerlig.  
 

Kommunen har gode forebyggende systemiske tiltak mot mobbing og krenkelser, 
samt rutiner for håndtering ved mistanke om og avdekking av  

Mobbing og krenkelser. Utfordringsbildet er i stadig endring, og skolene må 
stadig tilegne seg ny kunnskap og kompetanse i håndteringen av nye 
problemstillinger. 

 
Arbeidet for et godt skolemiljø for både ansatte og elever krever kontinuerlig 

innsats. Det er et område skolene til enhver tid må prioritere.  
 
 

 
Økonomiske konsekvenser: 

Ingen 
 
Miljømessige konsekvenser: 

Ingen 
 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for grunnskolen i Ås inngår i 

kommunens kvalitetsvurderingssystem. Rapporten og utviklingsmeldingen 
belyser læringsresultater og læringsmiljø, hvordan det har vært arbeidet med 

satsingsområdene for 2020 og beskriver videre satsingsområder for 2021. 
 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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K-28/21 
Tilstandsrapport barnehager 2020 
 
Saksbehandler:  Vigdis Bangen Saksnr.:  21/01058-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 9/21 14.04.2021 

2 Kommunestyret 28/21 05.05.2021 

 

 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 14.04.2021: 

Tilstandsrapport for barnehager 2020 med utviklingsmelding 2021 tas til  
etterretning. 

_____ 

 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 14.04.2021: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling enstemmig tiltrådt. 
 

 
_____ 

 
 
 

Saksfremlegg 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Tilstandsrapport for barnehager 2020 med utviklingsmelding 2021 tas til 
etterretning. 

 
Ås, 26.03.2021 
 

Trine Christensen                                Ellen Benestad 
Kommunedirektør                                Kommunalsjef oppvekst og opplæring 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg oppvekst og kultur 
Kommunestyret 

 
Vedlegg: 

Tilstandsrapport 2020  
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kommunalsjef for oppvekst og opplæring 
Virksomhetsleder barnehage 

Enhetsledere i barnehager 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Ås kommune har valgt at kommunen som barnehagemyndighet skal ha ansvar 

for tilstandsrapporteringen for barnehager fra 2020. Barnehagemyndigheten har 

ansvar for å gi alle barnehager, både kommunale og private, veiledning samt 

påse at de drives i samsvar med bestemmelsene i barnehageloven med 

forskrifter.  

Tilstandsrapport for barnehager 2020 viser det arbeidet som kommunen har 

gjort som barnehagemyndighet og barnehageeier i 2020, samt det lovgrunnlaget 

som ligger til grunn. Den viser videre hvordan barnehagene har jobbet med 

utviklingsarbeid samt nøkkeltall for barnehagene. Hovedområdene er 

virksomhetsområdet barnehage, Ås kommune som barnehageeier samt 

presentasjon av den enkelte barnehageenhet. Tilstandsrapporten beskriver 

kvalitetssystem, kompetanseutvikling, satsingsområder, rammefaktorer og 

utviklingsmelding. Enhetenes del viser hvordan den enkelte barnehage oppfyller 

bemanningskrav, hvordan barnehagen har og kommer til å jobbe med 

satsningsområder, resultater av foreldre og ståstedsundersøkelsen, samt gleder 

og utfordringer som barnehagene står i. 

Tallene er hentet fra Utdanningsdirektoratets (UDIR) rapportportal BASIL som 

henter informasjon fra årsmeldinger fra den enkelte barnehage pr. 15.12.2020 
 

Fakta i saken: 
Tilstandsrapportering er ikke en lovpålagt oppgave for barnehagene, men Ås 

kommune har valgt at hver kommunal barnehage skal utarbeide en 

tilstandsrapport for året som har vært. De siste årene er de private barnehagene 

i kommunen invitert til å være med i rapporten. I tilstandsrapporten for 2020 er i 

tillegg til de 6 kommunale barnehagene, 9 ordinære private barnehager og 1 

privat familiebarnehage med. Tilstandsrapporten har som mål å bidra til større 

oppmerksomhet om kvaliteten på barnehagefeltet. Rapporten er også 

utgangspunkt for dialog og planlegging av kvalitetsutviklingen i barnehagene. 
 

Fra 2020 er det 6 kommunale barnehager, 12 private ordinære barnehager og 2 

private familiebarnehager i Ås. Togrenda barnehage ble nedlagt 31.07.2020 og 

erstattet med Nordby barnehage fra 01.08.2020. De kommunale barnehagene 

Sagalund og Rustadskogen, tidligere Sagaskogen barnehage, ble lagt under 

henholdsvis Tunveien og Søråsteigen barnehage fra 01.08.2020. Barnehagene 

har ulike profiler, satsningsområder og organiseringen varierer. Barnehagene er 

fleksible og innretter den interne organiseringen etter søkermassen. 
 

I hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) sitt vedtak 22.04.2020 om 

tilstandsrapport for barnehage 2019, bes det om at det skal rapporteres på avvik 

på samme måte som for skolene, og at dette skal gjøres i tertialrapporteringen. 

Skole har for 2020 rapportert dette i tilstandsrapporten, og det gjøres derfor 

tilsvarende for barnehage. HOK ba i samme vedtak om at det i 

tilstandsrapporten skal oppgis størrelse på barnehagenes uteareal. Dette blir 
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oppgitt i rapporten fra den enkelte enhet. I noen barnehager er ikke utearealet 

oppmålt. HOK ba også om at tilstandsrapporten for barnehage skal gå til 

kommunestyret når den har vært ferdigbehandlet i hovedutvalget. 
 

2020 var et spesielt år for barn, foreldre og ansatte i barnehagene. Fra 13. mars 

til 20.april 2020 var barnehagene i Norge helt eller delvis stengt. Kun barn av 

foreldre med samfunnskritiske oppgaver, barn med vedtak og «sårbare barn» 

fikk tilbud om å gå i barnehage. 20. april gjenåpnet barnehagene på «rødt nivå» 

med strenge smitteverntiltak. Noen barnehager hadde redusert åpningstid.  

Barnehageansatte har gjort en stor og betydelig innsats for å gi barna et trygt og 

godt tilbud under koronaepidemien. Barnehagene har tilpasset seg ulike 

smittesituasjoner gjennom raske omorganiseringer der både barnas beste og 

smittevern har vært ivaretatt.  Det har til dels vært store utfordringer med å 

skaffe nok vikarer når personalet har vært hjemme, blant annet på grunn av 

luftveissymptomer. 

 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen 

 
Miljømessige konsekvenser: 

Ingen 
 
Vurdering og konklusjon: 

Barnehagenes samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å  

ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som 

grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal sees i 

sammenheng.  
 

Barnehagesektoren i Ås har mangfold i eierskap, størrelse, organisering, personal 

og barnegrupper. Barnehagene har i hovedsak et stabilt, kompetent og godt 

kvalifisert personale. Barnehagene har gode planer og arenaer for kompetanse- 

utvikling internt og eksternt. Barnehageansatte har gjort en stor og betydelig 

innsats for å gi barna et trygt og godt tilbud under koronaepidemien. 

Barnehagene har tilpasset seg ulike smittesituasjoner gjennom raske 

omorganiseringer der både barnas beste og smittevern er ivaretatt.  
 

Under koronaepidemien har barnehagen hatt en viktig samfunnsrolle. Barn, 

foreldre og personale ser nå frem til en normal barnehagehverdag. Foreldre har 

behov for forutsigbarhet. Barn har behov for et rikere læringsmiljø. De ansatte 

har, for å holde på og utvikle det pedagogiske tilbudet, behov for plantid, møter 

og kompetanseutvikling på tvers av avdelinger og barnehager. 
 

Kommunedirektøren anbefaler at tilstandsrapporten for 2020 tas til etterretning. 
 

Kan vedtaket påklages? Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart 
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K-29/21 
Mistillit til kommunens informasjon i sak om barnehager 
HOK-møtet 3.3.21 
 
Saksbehandler:  Ellen Benestad Saksnr.:  21/01131-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 13/21 14.04.2021 

2 Kommunestyret 29/21 05.05.2021 

 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 14.04.2021 – 
mindretallsanket til kommunestyret: 

Saken tas til orientering.  
 

_____ 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 14.04.2021: 

Nils Sopp (H) foreslo følgende alternative innstilling: 
Administrasjonens ukorrekte informasjon til HOK i møtet 3.3.2021 er 
prinsipielt uheldig og sendes til Kommunestyret for politisk behandling. 

 
Votering: 

H´s forslag ble nedstemt 6-3 (H, FrP, MDG) ved alternativ votering mot 
kommunedirektørens innstilling. 
 

Mindretallsanke, jf. Ås kommunes reglementer punkt 10.2.2.3: 
Vedtaket ble mindretallsanket i møtet av Nils Sopp (H) og Gro Haug (FrP). 

 
_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Saken tas til orientering.  

 
Ås, 07.04.2021 
 

Trine Christensen Ellen M. Benestad 
 Kommunedirektør  Kommunalsjef oppvekst og 

opplæring 
  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg oppvekst og kultur 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg oppvekst og kultur 
 
 

 
Vedlegg: 

Opptak av barnehagebarn i barnehageåret, ventelister og ledig kapasitet 
Svar på spørsmål fra Høyre - barnehager - 04.03.2021 
Notat 17032021 Kritkk 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Virksomhetsleder barnehage  
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Høyre mener at HOK mottok feil informasjon fra kommunen i utsendt notat av 
01.03.2021 og i sin redegjørelse i møtet i HOK 03.03.2021. De mener det ikke 

ble opplyst i redegjørelsen til HOK at det forelå nye tall som muligens kunne 
endre grunnlaget for de beslutningene HOK skulle ta senere i sak 5/21.  

 
Høyre ber om at påstanden om at kommunen har opptrådt kritikkverdig ved ikke 
å gi korrekt informasjon til HOK i utsendt notat og muntlig redegjørelse i forkant 

av sak 5/21, behandles politisk. 
 

 
Fakta i saken: 

På HOK-møtet 3.3.21 ble det lagt fram et notat som svarte ut spørsmål vedr. 
barnehager fra Arbeiderpartiet og Høyre. Vedlegg 1. 
 

Notat av 17.3.21 fra Høyre hvor Høyre uttrykker mistillit til informasjonen gitt i 
møtet 3.3. og i notat av 1.3., «Spørsmål fra Arbeiderpartiet og Høyre vedrørende 

ventelister og opptak av barnehagebarn i barnehageåret». Vedlegg 2 
 
Under diskusjonen om notatet vedtok hovedutvalget for oppvekst og kultur å 

sette dette opp som sak på sakslisten i HOK-møtet den 3.3. – sak 5/21. 
 

Etter behandlingen av sak 5/21 fattet HOK følgende vedtak: 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur ber kommunedirektøren legge frem en sak med 

vurdering av å øke pedagogtettheten, i den hensikten å sikre fleksibiliteten vi trenger for 

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

kostnadssiden og inntektssiden legges fram, samt at det gjøres vurderinger av 

organiseringen i et kostnadsperspektiv. Det vurderes også om 95% dekningsgrad fortsatt 

er tilstrekkelig eller om dekningsbehovet til barnehageplasser øker. 

 

 
Vurdering: 

Notatet av 1.3.21. – vedlegg 1. ga svar på spørsmål fra Høyre og 
Arbeiderpartiet, som var rettet i forkant av møtet. Dette var derfor ikke en sak 

som var forberedt for vedtak av kommunedirektøren.   
 
Dette ble også påpekt i notatet: 
Er det ønskelig å kunne tilby plass til alle som søker barnehageplass i løpet av året, må 

det gjøres endringer i dagens barnehagestruktur og barnehagenes økonomi og muligens 

vedtekter. Dette vil kreve en større utredning. 

 
Fristen for å søke til hovedopptaket hvert år er 1. mars kl. 23.59. Da notatet 1. 
mars ble skrevet, var ikke søknadsfristen til hovedopptaket gått ut. Notatet gir 

korrekt informasjon ut fra det vi visste på dette tidspunktet. Notatet var ikke et 
saksframlegg, men et svar på spørsmål stilt fra Arbeiderpartiet og Høyre.  

 
Da HOK-møtet ble avholdt 3. mars hadde kommunedirektøren ennå liten oversikt 
over opptaket. Det kunne se ut som at var flere barn som hadde rett på 

barnehageplass og som hadde søkt plass enn året før, men dette var ikke 
kontrollert, og vi hadde få detaljer og lite konkrete opplysninger å gå ut med. 
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I notatet står det: 
Dersom Ås kommune ansetter personale og tilbyr plass til de som ønsker plass denne 

våren, vil det med stor sannsynlighet medføre tomme plasser i de etablerte avdelingene 

til høsten. Dette vil påvirke den nåværende effektive driften til de kommunale 

barnehagene og igjen gi utslag på tilskuddet til de private barnehagene om to år. 

 

Kommunalsjefen opplyste under debatten at det ville bli nødvendig å øke 

bemanningen for å imøtegå økende behov høsten 2021 og at det ville bli søkt om 
tilleggsfinansiering.  
 

Høyre mener at opplysningene i notatet og det som ble opplyst under møtet står 
i strid med hverandre.  
 

Det søkes om barnehageplass gjennom hele året. For å drive effektiv 
barnehagedrift tilpasses antall plasser og bemanning ut fra behovet ved 
hovedopptaket i mars/april. Da er kommunen sikret at de barna som har rett til 

barnehageplass får en plass. I løpet av året tildeles barnehageplasser etter hvert 
som det blir ledige plasser i barnehagene. Høsten 2020 så man en økning i antall 

barn på venteliste til barnehageplass i Ås Nord som ikke kunne få tilbud fordi det 
ikke var ledige plasser. Det ble derfor lagt inn finansiering i budsjettet for 2021 
og ansatt personell til å kunne åpne en ny avdeling i Nordby barnehage i februar 

2021.  
 

Ved hovedopptaket inneværende år, er det en økning i antall barn i alderen 1-5 
år som har søkt barnehageplass. Det ser foreløpig ut til at alle med rett til 
barnehageplass (søkt innen fristen 1. mars og født før desember 2020) vil få 

plass. Men per 6.4.2020 står det 36 barn uten rett til barnehageplass på 
venteliste. De fleste av disse ønsker plass fra høsten 2021 eller våren 2022. For 

å kunne ta inn flere barn, vil det bli søkt om tilleggsfinansiering i forbindelse med 
tertialrapporteringen. Kommunedirektøren kan ikke åpne flere plasser før 
finansieringen og kvalifisert personale er på plass. Som det ble opplyst om i 

notatet av 1.3., vil det ta 2-3 måneder å rekruttere inn nye folk. Dette er ikke 
mulig å få til før sommeren.   

 
Ås kommune kan velge å ha bemanning og nok ledige barnehageplasser slik at 
barn født mellom desember og sommeren får plass når de fyller ett år og at barn 

som flytter inn til kommunen i løpet av året får barnehageplass. Kommunen må 
da ha tilstrekkelig ledig kapasitet for å kunne dekke behovet. Dette vil føre til 

sterk økning i kostnadene innenfor barnehageområdet. 
 

På bakgrunn av spørsmål fra Høyre stilt kommunalsjefen på mail den 4.3. så ble 
det gitt svar til alle representantene i HOK den 8.3.- vedlegg 2. Notatet redegjør 
for antall søkere og hvem som har rett til barnehageplass.  

 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Det er i dag ikke finansiering til å ta i bruk flere plasser enn det vi hadde per 1. 
mars. Plasser blir fylt opp fortløpende gjennom hele året når det er ledighet. Det 

vil fremmes forslag om å øke antall barnehageplasser i forbindelse med 
tertialrapporteringen.  
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Konklusjon med begrunnelse: 

Kommunedirektøren kan ikke se at kommunen bevisst har utelatt informasjon 
eller feilinformert hovedutvalget. Den informasjonen kommunedirektøren hadde 
på daværende tidspunkt ble gitt utvalget. Det er stor forskjell på en fullstendig 

saksutredelse og et notat og muntlig redegjørelse som skulle besvare spørsmål 
fra to partier.  

 
I ettertid, vil kommunedirektøren konkludere med at saken ikke burde vært 
behandlet i HOK-møtet 3.3., men ville tjent på å være lagt fram som en 

fullstendig sak på neste HOK-møte.     
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K-30/21 
Kontrollutvalget - Årsrapport 2020 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  21/00617-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 20/21 24.03.2021 

2 Kommunestyret 30/21 05.05.2021 

 

  
 
Kontrollutvalgets innstilling 26.01.2021: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2020, til orientering. 
 

 
_____ 

 

 
Behandlinger: 

 
Kommunestyrets behandling 24.03.2021: 
Ordfører fremmet forslag om å utsette saken av tidsmessige årsaker. 

 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
Kommunestyrets utsettelsesvedtak 24.03.2021: 
Saken utsettes av tidsmessige årsaker. 

 
 

 
_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling 26.01.2021: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2020, til orientering. 
 

_____ 
 
  

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Kontrollutvalget  

Kommunestyret 
 

 
Vedlegg: 

1. Saksutskrift - Kontrollutvalgets årsrapport 2020 
2. Kontrollutvalgets årsrapport 2020 Ås 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kontrollutvalgets sekretariat 
 

 
 

Saksutredning: 
 
Kontrollutvalgets sekretariat oversendte 14.02.2021 sak fra kontrollutvalget til 

kommunestyret. Se vedlagt saksutskrift og årsrapport. 
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K-31/21 
Rustad skole. Sluttrapport 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  16/00141-49 
Saksgang  Møtedato 

1 Utvalg for kommunale byggeprosjekt 3/21 15.04.2021 

2 Formannskapet 31/21 21.04.2021 

3 Kommunestyret 31/21 05.05.2021 

 

 
Formannskapets innstilling 21.04.2021: 

1. Sluttrapport Rustad skole godkjennes. 
2. Kommunedirektøren bes legge frem en sak for HTP vedrørende 

støyproblematikken ved Rustad skole, med forslag til avbøtende tiltak og 

kostnadsoverslag. 
 

_____ 
 
 

Behandlinger: 
 

Formannskapets behandling 21.04.2021: 
Maria-Therese Jensen (V) fremmet fellesforslag fra MDG, SV og V: 
Formannskapet kan ikke godkjenne sluttrapporten slik den er p.t. da den ikke 

nevner mange av feilene som er gjort underveis i prosjektet og medførte av 
problemer i etterkant. Sluttrapporten må ta inn de feil og mangler som er hendt, 

og hvordan de er løst.  
Punkter: Trafikksikkerhet, lekkasjer, flaggstang som falt ned, små garderober fra 

planprosessen, herunder bes det vurderes om ikke flere naturbaserte løsninger 
kunne løst utfordringene knyttet til drenering og støy. 
 

Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet fellesforslag fra H og V som tilleggspunkt 
til kommunedirektørens innstilling: 

Kommunedirektøren bes legge frem en sak for HTP vedrørende 
støyproblematikken ved Rustad skole, med forslag til avbøtende tiltak og 
kostnadsoverslag. 

 
Votering: 

Innstilling fra utvalg for kommunale byggeprosjekt ble tiltrådt 5-4 (Sp, MDG, SV 
og V) ved alternativ votering mot fellesforslaget fra MDG, SV og V. 
Fellesforslaget fra H og V ble enstemmig tiltrådt. 

 
_____ 

 
 
Utvalg for kommunale byggeprosjekts behandling 15.04.2021: 

Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Utvalg for kommunale byggeprosjekts vedtak 15.04.2021: 
Sluttrapport Rustad skole godkjennes. 
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Sluttrapport Rustad skole godkjennes. 

 
 
 

Ås, 22.03.2021 
 

 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 

Kommunedirektør Kommunalsjef 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Utvalg for kommunale byggeprosjekter 

Formannskapet 
Kommunestyret 
 

 
Vedlegg: 

Sluttrapport Rustad skole 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Rådmannen har med bakgrunn i Ås kommunes delegasjonsreglement utarbeidet 
sluttrapport for Solberg skole. Det er rapportert på følgende punkter: 

 Måloppnåelse 
 Regnskaps- og nøkkeltall med budsjett/kalkyle 

 Vurdering av framdriften mot opprinnelig tidsplan 
 Evaluering av prosjekteringsgruppen 
 Evaluering av entreprenører 

 Evaluering av prosjekt- og byggeledelse 
 Evaluering av entrepriseform 

 
Fakta i saken: 

Byggeprosjektet har blitt gjennomført i tråd med politiske vedtak og bestillinger 
og brukerne tok den nye skolen i bruk til avtalt tid. Endelig prosjektkostnad ble 
264,7 mill. kroner (ekskl. mva), noe som er 96,3 mill. kroner lavere enn vedtatt 

ramme. Dette skyldes i hovedsak et gunstig marked på anskaffelsestidspunktet 
og ubrukte usikkerhetsavsetninger. Prosjektet har blitt levert med god kvalitet 

og til en rimeligere kostnad enn forutsatt.  
 
For ytterligere informasjon vises det til vedlagte sluttrapport. 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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K-32/21 
Ljungbyveien 17. Sluttrapport 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  16/00212-5 
Saksgang  Møtedato 

1 Utvalg for kommunale byggeprosjekt 4/21 15.04.2021 

2 Formannskapet 32/21 21.04.2021 

3 Kommunestyret 32/21 05.05.2021 

 

 
Formannskapets innstilling 21.04.2021: 

Sluttrapport for Ljungbyveien 17 godkjennes. 
 

_____ 

 
 

 
Behandlinger: 

 

Formannskapets behandling 21.04.2021: 
Votering: Innstilling fra utvalg for kommunale byggeprosjekt ble enstemmig 

vedtatt. 
 

_____ 

 
 

Utvalg for kommunale byggeprosjekts behandling 15.04.2021: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
Utvalg for kommunale byggeprosjekts vedtak 15.04.2021: 
Sluttrapport for Ljungbyveien 17 godkjennes. 

 
_____ 
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Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Sluttrapport for Ljungbyveien 17 godkjennes. 

 
 

Ås, 26.03.2021 
 
 

 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 

kommunedirektør kommunalsjef 
  
Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Utvalg for kommunale byggeprosjekter 

Formannskapet 
Kommunestyret 
 

Vedlegg: 
Sluttrapport Ljungbyveien 17 

 
 

Saksutredning: 

 
Sammendrag: 

Kommunedirektøren har med bakgrunn i Ås kommunes delegasjonsreglement 
utarbeidet sluttrapport for Ljungbyveien 17. Det er rapportert på følgende 
punkter: 

 Måloppnåelse 
 Regnskaps- og nøkkeltall med budsjett/kalkyle 

 Vurdering av framdriften mot opprinnelig tidsplan 
 Evaluering av entreprenører 
 Evaluering av prosjekt- og byggeledelse 

 Evaluering av entrepriseform 
 

Fakta i saken: 
Byggeprosjektet har blitt gjennomført i tråd med politiske vedtak og bestillinger. 
Endelig prosjektkostnad for prosjektet ble 15,9 mill. kroner (ekskl. mva), noe 

som er ca. 100 000 kroner (ekskl. mva) under den justerte rammen.  
 

Ljungbyveien 17 har også fått nødvendige tekniske oppgraderinger samt 

utbedret skader fra en vannlekkasje. 
 

For ytterligere informasjon vises det til vedlagte sluttrapport. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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K-33/21 
Solfallsveien spesialboliger. Sluttrapport 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  16/00217-3 
Saksgang  Møtedato 

1 Utvalg for kommunale byggeprosjekt 5/21 15.04.2021 

2 Formannskapet 33/21 21.04.2021 

3 Kommunestyret 33/21 05.05.2021 

 
 
Formannskapets innstilling 21.04.2021: 

1. Sluttrapport Solfallsveien spesialboliger godkjennes. 
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gjennomføre en pårørende-

undersøkelse ved Solfallsveien spesialboliger i forbindelse med evalueringen 
av prosjektet. 

_____ 

 
 

Behandlinger: 
 
 

Formannskapets behandling 21.04.2021: 
Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet tilleggsforslag til innstillingen: 

Formannskapet ber kommunedirektøren om å gjennomføre en pårørende-
undersøkelse ved Solfallsveien spesialboliger i forbindelse med evalueringen av 
prosjektet. 

 
Votering: 

Innstilling fra utvalg for kommunale byggeprosjekt ble enstemmig tiltrådt. 
H’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 

_____ 
 

 
Utvalg for kommunale byggeprosjekts behandling 15.04.2021: 
Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
Utvalg for kommunale byggeprosjekts vedtak 15.04.2021: 

Sluttrapport Solfallsveien spesialboliger godkjennes. 
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Saksfremlegg 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Sluttrapport Solfallsveien spesialboliger godkjennes. 
 

 
 
Ås, 22.03.2021 

 
 

 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
kommunedirektør kommunalsjef 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Utvalg for kommunale byggeprosjekter 
Formannskapet 

Kommunestyret 
 
 

Vedlegg: 
1. Sluttrapport Solfallsveien spesialboliger 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Rådmannen har med bakgrunn i Ås kommunes delegasjonsreglement utarbeidet 
sluttrapport for Solfallsveien spesialboliger. Det er rapportert på følgende 

punkter: 
 Måloppnåelse 

 Regnskaps- og nøkkeltall med budsjett/kalkyle 
 Vurdering av framdriften mot opprinnelig tidsplan 
 Evaluering av prosjekteringsgruppen 

 Evaluering av entreprenører 
 Evaluering av prosjekt- og byggeledelse 

 Evaluering av entrepriseform 
 

Fakta i saken: 
Byggeprosjektet har blitt gjennomført i tråd med politiske vedtak og bestillinger. 
Leilighetene er solgt videre til beboerne og innflytting ble hovedsakelig 

gjennomført våren 2020. Prosjektet ble gjennomført til en sluttkostand på 27,3 
mill. kroner, noe som er 3,5 mill. kroner under bevilget ramme for prosjektet. 

 
Ås kommune har mottatt et tilskudd fra Husbanken på total 10 164 000 kroner 
og leilighetene ble solgt for til sammen 12,4 mill. kroner. Kostnadene knyttet til 

kommunens andel i prosjektet (personalbasen) er på 4,7 mill. kroner. 
 

Prosjektet har blitt levert med god kvalitet og til en rimeligere kostnad enn 
forutsatt. Dette skyldes bl.a. et gunstig marked og lavere kostnader knyttet til 
gjennomføringen av prosjektet. 

 
For ytterligere informasjon vises det til vedlagte sluttrapport. 

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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K-34/21 
Lovlighetskontroll - K-sak 16/21 Kriterier for 
ettergivelse av eiendomsskatt 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  20/03890-8 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 34/21 05.05.2021 

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

Kommunestyrets vedtak i sak K-16/21, 24.03.2021 kan være ulovlig og vedtaket 
bør endres med følgende endringer av punkt 1 og 6: 

 
1. Følgende kriterier for ettergivelse av eiendomsskatt på bolig vedtas, der alle 
kriteriene 1 til 3 eller kriterie 4 skal oppfylles for å få ettergivelse av 

eiendomsskatt: 
 

6. Kommunedirektøren delegeres myndighet til å behandle søknadene i henhold 
til kriteriene 1 til 3. Alle søknader legges årlig frem for formannskapet til 
orientering. Søknader om fritak eller ettergivelse etter punkt 4 delegeres ikke og 

skal behandles av formannskapet. 
 

 
Ås, 26.04.2021 
 

Trine Christensen  Emil Schmidt 
Kommunedirektør  økonomisjef 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 

kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
kommunestyret 

 
 
Vedlegg: 

1. Lovlighetskontroll etter kommunelovens § 27-1 
Notat - Vurdering  av lovlighetskontroll  K-16/21 – Kriterier for ettergivelse av 

eiendomsskatt 
Veileder-EttergivelseNedsettelseUtsettelse (002) 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
K-sak 16/21, kommunestyret 24.03.2021 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Statsforvalteren i Oslo og Viken hvis vedtaket opprettholdes uendret. 

 
 

  

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-24-03-2021.350480.MD1I817241o1d23.pts.html
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Krav om lovlighetskontroll er framsatt av vedtak i K-sak 16/21. Vedtaket legges 
fram på nytt for kommunestyret som vurderer om vedtaket skal opprettholdes 

eller endres. Opprettholdes vedtaket sendes saken til Statsforvalteren i Oslo og 
Viken for avgjørelse. 

 
Fakta i saken: 
Tre av kommunestyrets medlemmer, Bengt Nøst-Klemmetsen (H), Zara Berg (H) 

og Kjetil Barfelt (FrP) sendte inn krav om lovlighetskontroll datert 12.04.2021 av 
kommunestyrets vedtak i sak K-16/21, 24.03.2021.  

 
Ifølge kommuneloven § 27-1 kan tre eller flere medlemmer av kommunestyret 

sammen kreve at departementet kontrollerer om et vedtak er lovlig. Kravet må 
fremmes innen tre uker fra vedtaket ble truffet. Som vedtaksorgan må 
kommunestyret ta stilling til kravets innhold, og beslutte om vedtaket endres 

eller opprettholdes. Hvis vedtaket opprettholdes sendes klagen videre til 
Statsforvalteren i Oslo og Viken. 

 
I Kommentarer til kommuneloven 2018 v/utgiver Oddvar Overå og Jan Fridthjof 
Bernt, til § 27-1 står det: «….Gjelder lovlighetsklagen vedtak truffet av et 

folkevalgt organ, skal administrasjonen forberede saken og legge fram innstilling 
for dette, med vurdering av de innsigelsene som er rettet mot vedtaket….» 

 
Klagens innhold 
Innsigelsen gjelder K-sak 16/21 og vedtakets punkt 7: «Dersom det gis avslag 

på søknad om ettergivelse, legges søknaden frem for formannskapet for endelig 
avgjørelse.»  

 
Klagerne skriver: «Eiendomsskatteloven § 28 sier at skatten kan settes ned eller 
ettergis av formannskapet, dersom det foreligger særlige grunner, som gjør det 

særs urimelig om hele eiendomsskatten blir innkrevd.»  
 

Klagerne skriver videre: «Etter vår oppfatning legger eiendomsskatteloven opp til 
at formannskapet skal avgjøre søknadene i sin helhet, ikke kun i de tilfellene det 
gis avslag, slik vedtakets pkt. 7 legger opp til.» 

 
 

Vurdering: 
Krav til lovlighetskontroll er framsatt innen fristen og oppfyller formelle krav. 
Vedtaket legges fram for kommunestyret for ny vurdering. 
 
Kommunedirektøren har vurdert saken nærmere i vedlagt notat. 

Kommunedirektøren viser til KS sin veileder som uttaler at det er uavklart i 
hvilken utstrekning formannskapet kan delegere sin 

avgjørelsesmyndighet.  Dersom det er skjønnsmessige vurderinger som 
legges til grunn for behandling av søknader bør disse sakene behandles av 

formannskapet.  
 

Dersom det er tydelige kriterier for behandling av søknad om ettergivelse og 
nedsettelse av eiendomsskatt er det hensiktsmessig at behandlingen delegeres 

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§27-1
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til kommunedirektøren. Punkt 1 til 3 i kommunestyrets vedtak er tydelige 
kriterier. Det skal ikke utøves skjønn ved behandling av søknader etter disse 

kriteriene.  Dersom det er tvil skal søknadene legges frem for formannskapet for 
endelig avgjørelse.  
 

Det kan med fordel presiseres i vedtaket at kommunedirektøren kun delegeres 

myndighet til å behandle søknader som oppfyller kriteriene i punkt 1 til 3.  
Søknader om fritak etter punkt 4 skal legges frem for formannskapet for vedtak.  

 
Følgende vedtakspunkter bør eventuelt endres: 
1. Følgende kriterier for ettergivelse av eiendomsskatt på bolig vedtas, der alle 

kriteriene 1 til 3 eller kriterie 4 skal oppfylles for å få ettergivelse av 
eiendomsskatt: 

 
6. Kommunedirektøren delegeres myndighet til å behandle søknadene i henhold 
til kriteriene 1 til 3. Alle søknader legges årlig frem for formannskapet til 

orientering. Søknader om fritak eller ettergivelse etter punkt 4 delegeres ikke og 
skal behandles av formannskapet. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren har vurdert innsigelsen.  Vedtaket er noe uklart da det ikke 

er presisert hvilke punkter som er delegert til kommunedirektøren. Søknader 
som krever skjønn, bør etter kommunedirektørens vurdering vedtas av 

formannskapet for å etterleve § 28 i eiendomsskatteloven.  Det bør derfor 
presiseres at det kun er behandlingen av søknader etter kriteriene 1 til 3, det vil 
si saker som ikke krever skjønn, som delegeres til 

kommunedirektøren.  Søknader etter punkt 4 krever skjønn og skal behandles av 
formannskapet.  

 
Kommunedirektøren mener derfor at vedtaket bør endres i tråd med forslaget i 
denne saken.  

 
Dersom vedtaket ikke endres kan det være ulovlig.  Gjeldende rett på området 

er imidlertid ikke avklart ifølge KS. 
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