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Ås, 01.09.2014 

 
 

Johan Alnes 
Ordfører 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 03 eller  
e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/ Rita Stensrud 
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-61/14 
Fritak for eiendomsskatt - Kommunestyrets behandling 
<< Tilbake til sakslisten     Neste sak >> 

 
Saksbehandler:  Synnøve Roald Saksnr.:  14/02140-6 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Formannskapet 47/14 27.08.2014 
2 Kommunestyret 61/14 10.09.2014 
 
 

 
Formannskapets innstilling 27.08.2014: 

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

Nr Gnr. Bnr. Eiendomsbesitter Takst Skatt 

1 102 345 Tamburbakken barnehage 2 199 000 13 194 

2 107 560 Sjøskogen Foreldrelagsbarnehage 3 914 000 23 484 

3 111 17 Løvstad barnehage SA 2 622 000 15 732 

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

5 54 371 Moerlia barnehage 4 020 000 24 120 

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

7 61 233 Åspro AS 6 981 000 41 886 

8 61 263 Åspro AS 9 138 000 54 828 

9 73 306 Rustadporten barnehage SA 3 914 000 23 484 

10 74 115 Knerten barnehage stiftelsen 2 199 000 13 194 

11 75 25 Granås sykehjem 8 650 000 51 900 

12 95 5 Kroertoppen barnehage 582 000 3 492 

13 55 278 Dysterlia barnehage             -         - 

14 60 27 Haugtussa steinerbarnehage             -           - 

  Sum     55 643 000 333 858 
 

 
2) Følgende andre eiendommer fritas for eiendomsskatt 2014 

Nr Gnr. Bnr. Eiendomsbesitter Takst Skatt 

1 61 12 Stiftelsen Ås Menighetshus 1 707 000 10 242 

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

3 107 475 Nordre Follo Renseanlegg 29 320 000 175 920 

Sum     31 586 000 189 516 
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3) Følgende søknader om fritak avslås 

Nr. Gnr Bnr Eiendomsbesitter Takst skatt Kan fritas 

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

2 112 1 Byggfag Stiftelsen 6 102 000 36 612 Nei 

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

4 39 29 NMBU 19 568 000 117 408 Ja 

5 41 1 NMBU 2 149 000 12 894 Ja 

6 42 1 NMBU 119 158 000 714 948 Ja 

Sum       150 891 000 905 346   
 
 

_____ 
 
 
 
Formannskapets behandling 27.08.2014: 
Formannskapet drøftet seg frem til følgende omforente forslag: 
Rådmannen bes legge frem utfyllende opplysninger til kommunestyret om NMBU,  
jf. innstillingens 3) nr. 4, 5 og 6. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1 ble enstemmig tiltrådt. 
Rådmannens innstilling punkt 2 ble enstemmig tiltrådt. 
Rådmannens innstilling punkt 3  
 nr. 1 ble nedstemt 6-3 (Sp, SV, V), 
 nr. 2 og 3 ble enstemmig tiltrådt, 
 nr. 4, 5 og 6 ble tiltrådt 5-4 (2FrP, SV, KrF). 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Formannskapets vedtak 27.08.2014: 
Rådmannen bes legge frem utfyllende opplysninger til kommunestyret om NMBU,  
jf. innstillingens 3) nr. 4, 5 og 6. 
 

 

Formannskapets innstilling 27.08.2014: 
Se øverst i dokumentet. 

 
 

_____ 
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SAKSFREMLEGG 
 
Rådmannens innstilling: 

 

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

Nr Gnr. Bnr. Eiendomsbesitter Takst Skatt 

1 102 345 Tamburbakken barnehage 2 199 000 13 194 

2 107 560 Sjøskogen Foreldrelagsbarnehage 3 914 000 23 484 

3 111 17 Løvstad barnehage SA 2 622 000 15 732 

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

5 54 371 Moerlia barnehage 4 020 000 24 120 

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

7 61 233 Åspro AS 6 981 000 41 886 

8 61 263 Åspro AS 9 138 000 54 828 

9 73 306 Rustadporten barnehage SA 3 914 000 23 484 

10 74 115 Knerten barnehage stiftelsen 2 199 000 13 194 

11 75 25 Granås sykehjem 8 650 000 51 900 

12 95 5 Kroertoppen barnehage 582 000 3 492 

13 55 278 Dysterlia barnehage             -         - 

14 60 27 Haugtussa steinerbarnehage             -           - 

  Sum     55 643 000 333 858 
 

2) Følgende andre eiendommer fritas for eiendomsskatt 2014 

Nr Gnr. Bnr. Eiendomsbesitter Takst Skatt 

1 61 12 Stiftelsen Ås Menighetshus 1 707 000 10 242 

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

Sum     2 266 000 13 596 
 

     
 

3) Følgende søknader om fritak avslås 

Nr. Gnr Bnr Eiendomsbesitter Takst skatt Kan fritas 

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

2 112 1 Byggfag Stiftelsen 6 102 000 36 612 Nei 

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

4 39 29 NMBU 19 568 000 117 408 Ja 

5 41 1 NMBU 2 149 000 12 894 Ja 

6 42 1 NMBU 119 158 000 714 948 Ja 

Sum       180 211 000 1 081 266   
 

 
Ås, 13.08.2014 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
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Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg:  
Fritakene-§ 7- Notat fra KS (separat trykk/ nettbrett: Vedlegg til flere utvalg) 
Søknader om fritak § 7 2014 (kun papir: Unntatt offentlighet, jf. Offl § 13 / Fvl § 13) 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Økonomisjefen for oppfølging 
 
 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
I henhold til eiendomsskatteloven § 7 kan kommunestyret frita enkelte eiendommer  
for eiendomsskatt. Fritaket er begrenset til visse eiendommer som er nærmere 
beskrevet i denne saken, og fritaket må ikke være konkurransevridende. 
 
Kommunestyrets tidligere vedtak om fritak 
Kommunestyret vedtok 11.12.2013 eiendomsskatt på næring for 2014. Taksering av 
eiendommer er utført, og eiendomsskatt er utskrevet til alle skattepliktige 
eiendommer.  
 
Eiendomsskattelovens § 7 sier at Kommunestyret kan frita bestemte eiendommer for 
eiendomsskatt. Det er redegjort nærmere for dette i vedlagt notat fra KS om fritak for 
eiendomsskatt.  
 
Kommunestyret har i egen sak behandlet retningslinjene for fritak for eiendomsskatt i 
Ås kommune, jf. K-sak 3/14 12.02.2014: 
Kommunestyret gir for 2014 følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt etter § 7 i 
Eiendomsskatteloven: 
§ 7 bokstav a): 
- Private barnehager og helse- og omsorgsinstitusjoner som ikke tar ut utbytte. 
Det må søkes om fritak og fremlegges dokumentasjon på at det ikke tas ut utbytte. 
- Fylkeskommunale skoler. 
- Steinerskolen i Ås 
- Eiendom tilhørende andre organisasjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på 
grunnlag av søknad. 
§ 7 bokstav b): 
- Bygninger av historisk verdi kan få fritak etter søknad. 
 

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

Nr Gnr Bnr Eiendomsbesitter Takst Skatt Hjemmel for fritak 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Sum     55 643 000 333 858   
 

      

       

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 Om stiftelsen/institusjonen deler ut utbytte eller lignende 
 Finansieringen av stiftelsen/institusjonen. 

 

Likhetsprinsippet skal være gjennomgående. 

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

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

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

Nr. Gnr Bnr Eiendomsbesitter Takst skatt 
Kan 

fritas 
Rådmannens 

innstilling 

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

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

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

4 39 29 NMBU 19 568 000 117 408 Ja Nei 

5 41 1 NMBU 2 149 000 12 894 Ja Nei 

6 42 1 NMBU 119 158 000 714 948 Ja Nei 

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

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

Sum       182 477 000 1 094 862     

 

Orrestien barnehage 

Barnehagedrift som drives som aksjeselskap har pr definisjon til hensikt å gå med 

overskudd, dette innebærer ordinær næringsvirksomhet.  

Orrestien barnehage er en privat barnehage organisert som et aksjeselskap. 
Barnehagen tar ut utbytte (150 000 kr i 2012) og et fritak vil derfor være i strid med 
eiendomsskatteloven og kommunestyrets vedtak av 12.02.2014. Søknad om fritak 
må derfor avslås for 2014. Dersom det i fremtiden vedtektsfestes at barnehagen ikke 
skal ta ut utbytte, vil saken kunne bli vurdert på nytt.   
 
Øvrige barnehager er drevet som samvirkeforetak, forening/lag og stiftelser hvor det 
naturlig nok ikke tas ut utbytte. Disse oppfyller alle kriteriene i kommunestyrets 
vedtak av 12.02.2014 og er dermed innvilget fritak.  
 

NMBU  
Forskrift av 18.11.1992 om avgrensning av eiendomsskatt på statlige eiendommer 
regulerer eiendomsskatten for statlige eiendommer, herunder universiteter.  § 1 i 
forskriften lyder: Kommunalt vedtak om å utskrive eiendomsskatt omfatter også 
statlig eiendom som kan benyttes til bolig, kontorvirksomhet eller annen 
forretningsmessig virksomhet, uten at et må foretas grunnleggende endringer i 
eiendommen. 
 
Når det gjelder undervisningsinstitusjoner er det definert følgende unntak etter § 2 i 
nevnte forskrift: 
Unntatt fra skatteplikten for statlig eiendom etter § 1 er blant annet eiendom eller den 
del av en eiendom som 

- er undervisningsinstitusjon. Unntaket omfatter ikke lokaler som benyttes til 
administrasjon, boligformål, forretningsvirksomhet eller som kan benyttes til 
ervervsmessig laboratorievirksomhet. 
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Da NMBU ikke har laboratorier som faller inn under kategorien forretningsmessig 
laboratorievirksomhet, er det kun administrasjonslokaler som er taksert. Resterende 
er automatisk fritatt for eiendomsskatt etter § 1 i forskriften.  
 
NMBU kan fritas for eiendomsskatt i henhold til § 7 a,  institusjonar som tek sikte på å 
gagna ein kommune, eit fylke eller staten, eller § 7 b byginger som har historisk 
verde. 
 
Rådmannens vurdering er at store deler av eiendommene allerede er automatisk 
fritatt etter § 1. Resterende eiendomsmasse er det rimelig at det svares 
eiendomsskatt for.  Det gis dermed ikke fritak for eiendomsskatt for NMBU gnr 31 bnr 
29, gnr 41 bnr 1 + 2, gnr 42 bnr 1 på kr 845 250. 
 
Byggfagstiftelsen 
Dette er en stiftelse med følgende formål i henhold til stiftelsens vedtekter: 
Stiftelsens formål er å yte medlemmer i Tømrer og Byggfagforeningen rimelig 
oppholdssteder i ferier og andre fridager. Stiftelsen stiller, etter søknad, midler til 
disposisjon gjennom stipendier for utdanning/etterutdanning og tiltak som fremmer 
lønn og velferd innen fag tilknyttet Tømrer og Byggfagforeningen. Videre kan 
stiftelsen yte økonomisk støtte til enkeltpersoner som driver nybrottsarbeid innen 
produktutvikling, arbeids- og helsetiltak, støttetiltak for sosialt fellesskap – herunder 
både for yrkesaktive og pensjonister samt informasjonsarbeid for medlemmer.  
Forutsetningen er at formålet kommer medlemmer av Tømrer og Byggfagforeningen 
til gode. 
 
Rådmannen finner på denne bakgrunn at fritak etter § 7 a ikke kan innvilges, da 
stiftelsen ikke anses å drive virksomhet som gagner fylket, stat eller kommune, men 
egne medlemmers interesser.  
 
Nordre Follo renseanlegg 
Nordre Follo renseanlegg er et interkommunalt selskap (IKS) som eies av Ås, Ski og 
Oppegård kommuner. Selskapet driver et felles renseanlegg for kommunene, og 
driver således en virksomhet som gagner kommunene. Selskapet oppfyllet kriteriene 
for fritak etter eiendomsskatteloven, men kan også skattlegges. Lokalisering av et 
slikt anlegg i kommunen kan antas å medføre belastning på kommunens 
infrastruktur. Rådmannen innstiller på at selskapet skattlegges. 
 
Vestby og Ås Røde kors 
Røde Kors mål i alle land er å forebygge, hindre og lindre menneskelig lidelse, samt 
å beskytte liv og helse og sikre respekt for enkeltmennesket. De arbeider for å 
fremme gjensidig forståelse, vennskap, samarbeid og varig fred mellom alle folk. 
Vestby og Ås røde kors er en frivillig organisasjon som oppfyller alle kriterier for fritak 
for eiendomsskatt. Rådmannen innstiller på at Vestby og Ås røde kors fritas for 
eiendomsskatt.  

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

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

Økonomiske konsekvenser: 

Fritak iht. kommunestyrets vedtak av 12.02.2014 for private barnehager og helse- og 

omsorgsinstitusjoner som ikke tar ut utbytte utgjør kr 333 858. Rådmannens forslag i 

denne saken medfører reduksjon i eiendomsskatt på ytterligere kr 13 596. 

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
 
  
  



Kommunestyret 10.09.2014  Side 12 av 44 

K-62/14 
Ås kommunes finansreglement - Revidering 
<< Tilbake til sakslisten  << Forrige sak  Neste sak >> 

 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  14/02061-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Formannskapet 50/14 27.08.2014 
2 Kommunestyret 62/14 10.09.2014 
 

 
Formannskapets innstilling 27.08.2014:  
1. Rådmannens forslag til nytt finansreglementet vedtas med virkning fra 1.10.2014.  
2. I nytt finansreglement økes andelen aksjefond til maksimalt 25 %.  
3. Gjennomsnittlig kredittkvalitet på obligasjoner i obligasjonsfond/aktivt forvaltet 

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

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

vedtatt. 
 
 
 

_____ 
 
 
 

Formannskapets behandling 27.08.2014: 
Marianne Røed (Sp) fremmet følgende forslag: 
Aksjeandelen i porteføljen opprettholdes på maksimalt 20 %. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1, 3, 4 og 5 ble enstemmig tiltrådt. 
Rådmannens innstilling punkt 2 ble tiltrådt 8-1 (Sp) ved alternativ votering mot Sp’s 
forslag.  
 
 

_____ 
 
 
 

SAKSFREMLEGG 
 
 

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

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

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

vedtatt. 
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Ås, 13.08.2014 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg: (separat trykk/ nettbrett: Vedlegg til flere utvalg) 
1. Ås kommunes finansreglement av 06.04.2011 
2. Rådmannens forslag til nytt finansreglement, datert 06.08.2014 
3. Erklæring fra Follo Distriktsrevisjon  
 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt 9. juni 
2009, regulerer kravene til kommunens finansreglement. Dette omfatter rutiner og 
rapportering på området, samt ansvarsdelingen mellom lokalpolitikerne og 
administrasjonen. Forskriften sier at finansreglementet skal behandles minst en gang 
i hver kommunestyreperiode.  
 
Rådmannen har foretatt en gjennomgang av kommunens finansforvaltning, og legger 
frem et forslag til et oppdatert og samlet finansreglement. 
 
Rådmannens forslag bygger bl.a. på følgende: 
- Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning, datert 9. juni 2009. 
- Vurdering gjort av Follo distriktsrevisjon som uavhengig instans. 
- Tidligere regler og instrukser knyttet til Ås kommunes finansforvaltning. 
 
 
Generelle rammer og begrensninger 
Kommunen skal i henhold til Kommuneloven forvalte sine midler slik at 
tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell 
risiko. Departementet definerer ikke hva som ligger i begrepet ”vesentlig finansiell 
risiko”, men sier at dette må vurderes blant annet ut fra hver enkelt kommunes 
økonomiske situasjon og kompetanse på feltet. 
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Rådmannens fullmakter og ansvar 
Rådmannens ansvar og myndighet videreføres i hovedsak på dagens nivå. Gjennom 
reglementet delegeres rådmannen myndighet til å implementere strategien som er 
vedtatt (foreta plasseringer, godkjenne vilkårene for låneopptak mv.) og inngå avtaler 
i overensstemmelse med reglementet. Det foreslås ingen andre begrensninger for 
plassering av overskuddslikviditet utover det som fremkommer av finansreglementet. 
Dette innebærer at rådmannen kan plassere all overskuddslikviditet i bankinnskudd 
og sertifikater med inntil 12 måneders binding. 
 
Rådmannen skal legge frem saker av prinsipiell betydning for kommunestyret, foreslå 
justeringer om reglementet ikke viser seg egnet og sørge for at kommunestyret 
behandler finansreglementet minst en gang i hver kommunestyreperiode. 
Rådmannen skal sørge for at finansreglementet vurderes av uavhengig instans. Follo 
distriktsrevisjon har som uavhengig instans vurdert foreliggende forslag og avgitt en 
erklæring som følger vedlagt. 
 

Rådmannen har i tillegg ansvar for at kommunestyret får tertialvise rapporteringer, 
der det bl.a. følges opp at kommunestyrets vedtak blir fulgt hva gjelder rammer og 
begrensninger for forvaltningen. Månedlig rapportering av finansporteføljen foreslås 
dermed endret til tertialrapportering, som er i tråd med kravene til den nye forskriften. 
 
Kommunestyrets fullmakter og ansvar 

Kommunestyret skal selv, gjennom fastsettelse av dette finansreglementet, ta stilling 
til hva som er tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansiell risiko, jfr. 
Kommuneloven § 52. 
 
Forvaltning av ledig likviditet 

Kapittel 3 i reglementet omhandler forvaltningen av ledig likviditet. Rådmannen har 
fullmakt til å plassere eventuell ledig likviditet i bankinnskudd, obligasjoner og 
rentefond, med de begrensninger som fremgår i kapitel 3.  
 
Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva 

Kapitel 4 omhandler forvaltning av langsiktig finansiell aktiva. Dette er midler som 
ikke er beregnet til driftsformål.  Opprinnelig utgjorde dette 170 mill. kr etter salg av e-
verksmidler. Kommunestyret har vedtatt bruk av 10 mill. kr til investeringer og 
anslagsvis 12 mill. kr til egenkapitalinnskudd til KLP ved bytte av pensjonsleverandør 
og 20 mill. kr til kjøp av Myrveien 16. Etter dette utgjør langsiktig finansiell aktiva 128 
mill. kr. I tillegg kommer meravkastning utover budsjettert avkastning.  
 
I gjeldende reglement kan langsiktig finansiell aktiva plasseres med inntil 20 % i 
aksjefond og 80 % i obligasjonsfond. Det siste 10-året har fallende renter og 
usikkerhet i aksjemarkedet resultert i at mange obligasjonsfond har gitt bedre 
avkastning enn mange aksjefond. Høy andel obligasjonsfond har bidratt til god 
avkastning for Ås kommunes plasseringer. Med det historisk lave rentenivået som er 
nå, vil obligasjonsfond ha en begrenset mulighet for meravkastning utover 
kommunene innskuddsrente i bank.  
 
 
 



Kommunestyret 10.09.2014  Side 15 av 44 

Ramme for andel aksjefond 
For å en bedre balanse mellom aksjer og obligasjoner i porteføljen, foreslår 
rådmannen at andelen aksjefond økes til 25 %. Dette vil over tid gi en høyere 
forventet avkastning. Samtidig vil risikoen øke noe, men dette må også vurderes mot 
kommunens bufferfond som i 2014 er på 13,8 mill. kr. Fondet er blitt styrket de 
senere årene som følge av at kommunen har avsatt meravkastning til styrking av 
dette fondet.  
 
I nytt finansreglement foreslås det derfor å øke den maksimale rammen for 
plassering i aksjefond fra 20 % til 25 %. Dette åpner opp for en høyere forventet 
avkastning, men også høyere risiko. Alternativt må avkastningskravet reduseres.  
 
Det legges også opp til at en andel av aksjefondene plasseres i indeksfond. Disse 
fondene velger ikke aktivt aksjer i porteføljen men har som mål å gi en avkastning 
tilsvarende børsindeksen. Disse fondene har lave forvaltningskostnader og det 
reduserer også forvalterrisikoen knyttet til valg av enkeltaksjer i en portefølje. 
Denne endringen krever ingen endring i finansreglementet.  
 
Kredittkvalitet på obligasjonsfond. 
Gjennomsnittlig kredittkvalitet på obligasjoner i obligasjonsfond skal minimum være 
på BBB-, tilsvarende som for gjeldende reglement. Dersom verdipapirer i porteføljen 
til et obligasjonsfond blir nedgradert til en svakere kredittkvalitet enn BBB-, tillates det 
at disse utgjør inntil 15 % av fondets midler. Dette for å ta høyde for at enkeltpapirer i 
en portefølje kan bli nedgradert, og at man da ikke automatisk må gå ut av fondet.   
 
Forvaltning av kommunens låneportefølje 

Styringen av låneporteføljen skal primært gjennomføres slik at den ønskede 
utviklingen for kommunens finansutgifter oppnås. På kort sikt vektlegges 
forutsigbarhet i renteutgiftene og på lengre sikt vektlegges lavest mulig rentekostnad. 
 
Andelen lån med rentebinding er i gjeldende reglement begrenset til 30 %, mens 
andelen med flytende. rente kan være opptil 100 %. Bakgrunnen for å begrense 
andelen lån med fast rente er at erfaringer viser at flytende rente vil være mest 
gunstig over tid. Videre svinger en rekke av kommunens inntekter med rentenivået. 
Dette gjelder renteinntekter fra bankinnskudd, rentekompensasjon fra investeringer, 
VAR-gebyrer m.m. Ved å beholde en stor andel flytende rente vil kommunens 
rentekostnader svinge mer i takt med kommunens inntekter.   
 
Andelen lån med fastrente videreføres med et maksimalt nivå på 30 %. Det 
presiseres imidlertid at dette inkluderer alle kommunens lån, herunder innenfor VAR-
sektoren og startlån.  
 
Lån med forfall inntil 1 år fram i tid økes fra maksimalt 40 til maksimalt 60 prosent av 
den samlede låneporteføljen.  Dette for å åpne for økt bruk av sertifikatlån, som har 
0,3 til 0.6 % lavere lånerente enn ordinære lån.  Sertifikatlån har forfall under et år og 
dette innebærer en økt refinansieringsrisiko. Kommuner har imidlertid god 
kredittvurdering i markedet og kommunale sertifikatlån er derfor ettertraktet av 
investorer som søker trygge plasseringer. Videre er det allerede etablert rutiner for 



Kommunestyret 10.09.2014  Side 16 av 44 

løpende refinansiering av sertifikatlån Rådmannen mener derfor at risikoen med å gå 
i sertifikatmarkedet er forsvarlig.   
Kommunestyret fatter vedtak om opptak av lån i budsjettåret. Med utgangspunkt i 
kommunestyrets vedtak, har rådmannen fullmakt til å gjennomføre låneopptak i 
henhold til bestemmelsene i finansreglementet. 
 
Alternativer: 
Det er kommunestyrets ansvar å ta stilling til prinsipielle spørsmål knyttet til 
finansforvaltningen. Spesielt viktig er at kommunestyret tar stilling til hva som er 
tilfredsstillende avkastning og hvor stor finansiell risiko det er akseptabelt at 
kommunen tar. 
 
Kommuneloven legger også opp til at vurderingen av hva som er vesentlig finansiell 
risiko er kommunenes ansvar. Som enhver annen vesentlighetsvurdering, vil derfor 
også spørsmålet om hva som er vesentlig finansiell risiko være basert på skjønn. 
Som en del av denne vurderingen kan kommunestyret overveie ulike alternativer for 
låneopptak, herunder regler for fordeling mellom fast og flytende rente. Videre kan 
regler for plassering av langsiktig finansielle aktiva og overskuddslikviditet ytterligere 
skjerpes eller reduseres. 
 
Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Finansreglementet skal sikre en stabil finansiering av kommunens virksomhet. Det 
primære mål skal være å sikre at kommunen til enhver tid er likvid, betalingsdyktig og 
lite eksponert for risiko. Kommunen skal ha en lav risikoprofil med fokus på å 
redusere i hvilken grad svingninger i finansmarkedene vil påvirke kommunens 
finansielle stilling. 
 
En økning i aksjeandelen fra 20 til 25 % gir en forventet meravkastning, men også 
noe høyere risiko.   
 
Alternativer 
Aksjeandelen i porteføljen opprettholdes på maksimalt 20 %.   
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunens finansforvaltning skal sikre en stabil finansiering av kommunens 
virksomhet. Vedlagt utkast til finansreglement er utarbeidet med hensyn til å oppnå 
denne målsettingen. Rådmannens forslag til nytt finansreglement er gjennomgått av 
Follo distriktsrevisjon som uavhengig og ekstern instans, og skal oppfylle kravene i 
ny finansforskrift, jf. vedlagt erklæring. 
 
 
 
 
 

  



Kommunestyret 10.09.2014  Side 17 av 44 

K-63/14 
R-280 - Detaljreguleringsplan for Nordbyveien 122 
<< Tilbake til sakslisten  << Forrige sak  Neste sak >> 

 
Saksbehandler:  Liv Marit Søyseth Saksnr.:  13/04203-18 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 64/14 21.08.2014 
2 Kommunestyret 63/14 10.09.2014 
 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 21.08.2014: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjenner Ås kommune  
R-280 - Detaljreguleringsplan for Nordbyveien 122, som vist på kart datert 
20.09.2013, sist revidert 06.08.2014, med reguleringsbestemmelser datert 
20.09.2013, sist revidert 06.08.2014, med følgende endring: 
 
Pkt. 3.1 endres til:  
«Det skal anordnes 1 bilplass pr. boenhet på inntil 60 m2 bruksareal, 2 bilplasser for 
boenheter på 60 m2 bruksareal eller større (…).»  
 
 
 

_____ 
 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 21.08.2014: 
Utvalget drøftet seg frem til følgende endring i reguleringsbestemmelsene: 
Pkt. 3.1 endres til:  
«Det skal anordnes 1 bilplass pr. boenhet på inntil 60 m2 bruksareal, 2 bilplasser for 
boenheter på 60 m2 bruksareal eller større (…).»  
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med utvalgets omforente forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 

_____ 
 

 
 

SAKSFREMLEGG 
 
 

Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjenner Ås kommune R-280 
Detaljreguleringsplan for Nordbyveien 122, som vist på kart datert 20.09.2013, sist 
revidert 06.08.2014, med reguleringsbestemmelser datert 20.09.2013, sist revidert 
06.08.2014. 
 
Ås, 11.08.2014 
 
Trine Christensen Greta Elin Løkhaug 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
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Tidligere politisk behandling: 

 R-16 - Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Nygårdsåsen, 
stadfestet 18.10.1974 

 Kommuneplan 2011-2023, vedtatt av kommunestyret 06.04.2011 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

 Forhåndsvarsling       16.03.2013 

 Hovedutvalg for teknikk og miljø 1. gang   23.01.2014 

 Offentlig ettersyn     10.03.2014 - 22.04.2014 

 Hovedutvalg for teknikk og miljø 2. gang   21.08.2014 

 Kommunestyret 
 
 
Vedlegg: (Nettbrett: Vedlegg til flere utvalg; Papir: Separat trykk) 
 
1. R-280 - Vedtak HTM, 23.01.2014, Sak 2-14,  
2. R-280 - Saksfremlegg 23.01.2014,  
3. R-280 - Uttalelse - Seksjon for vei, idrett, park og friluftsliv 14.03.2014,  
4. R-280 - Uttalelse - AFK - 17.03.2014,  
5. R-280 - Uttalelse - FMOA 11.04.2014,  
6. R-280 - Uttalelse - SVV 23.04.2014,  
7. R-280 - Forslagsstillers kommentarer 27.05.2014,  
8. R-280 - Veitrafikkstøyberegning - SWECO 23.05.2014,  
9. R-280 - Planbeskrivelse 28.09.2013,  
10. R-280 Sol- og skyggediagram,  
11. R-280 - Revidert ROS-analyse 09.08.2014 
12. R-280 - Revidert plankart 06.08.2014,  
13. R-280 - Reviderte reguleringsbestemmelser 06.08.2014,  
 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Sakens øvrige dokumenter. 
 
Vedtak i saken sendes til: 

 Arkitekthuset Knudtsen AS, Postboks 117, 1431 Ås 

 Kontormøbelkjempen AS, Nordbyveien 122, 1400 Ski 

 Adressater i følge liste 
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SAKSUTREDNING: 
 
Bakgrunn for saken 
Arkitekthuset Knudtsen AS søkte på vegne av Kontormøbelkjempen AS om 
bruksendring fra næring til boligformål. Siden søknaden ikke var i samsvar med 
formålet i gjeldende planer, anbefalte Hovedutvalg for teknikk og miljø at 
eiendommen omreguleres. 
 
Planområdet 
Planområdet ligger på Nygård, ca. 200 meter øst for Nygårdskrysset og E18, og har 
et areal på ca. 3 300 m2. Planområdet omfatter gnr. 103, bnr. 5, samt tilstøtende 
veiareal med deler av Nordbyveien og Valhallveien. I følge hjemmelshaver, Statens 
vegvesen, er Nordbyveien kommunal vei. Eiendom, gnr. 103, bnr. 5, har et areal på 
ca. 3 180 m2. Eiendommen omfattes av R-16 Reguleringsplan med 
reguleringsbestemmelser for Nygårdsåsen, stadfestet 1974, og er regulert til Industri, 
lager, m.m. Eiendommen er i gjeldene er kommuneplan disponert til 
næringsvirksomhet.   
 
Dagens situasjon 
Eiendommen eies av Kontormøbelkjempen AS. Eiendommen grenser til Norbyveien i 
nord. Området nord for planområdet preges av en blanding av boliger og næring, 
mens det i området sør for planområdet er stort sett spredt småhusbebyggelse. 
Lokalene leies i dag ut som møbellager, kontorer og bruktbilbutikk. Det er delvis 
gang- og sykkelvei/fortau fra planområdet til Solberg skole og Solbergtunet 
barnehage som ligger ca. 400 m fra planområdet. 
 
Tidligere behandling 
Detaljreguleringsplan for Nordbyveien 122 (tidligere R-280 Endret reguleringsplan for 
Nordbyveien 122, navn endret i henhold til PBL kap.12) ble førstegangsbehandlet 
23.01.2014, og Hovedutvalget for teknikk og miljø fattet følgende vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 
miljø å legge ut til offentlig ettersyn forslag til endret reguleringsplan for Nordbyveien 
122, som vist på kart datert 20.09.2013, med reguleringsbestemmelser datert 
20.09.2013, med følgende endring: 
 

Utnyttelsesgraden er høy og uteområdene er små. Utnyttelsesgraden skal derfor 
reduseres til BYA 40 prosent. 
 
Planforslaget sendes dessuten aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til 
uttalelse. 
 
Oppsummering av høringsuttalelser fra offentlig ettersyn med kommentarer: 
Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 10.03.2014 – 22.04.2014. Totalt er 
det innkommet fire høringsuttalelser til planforslaget: 

1. Seksjon for vei, idrett, park og friluftsliv, Ås kommune, datert 14.03.2014 
2. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 11.04.2014. 
3. Akershus fylkeskommune, datert 17.03.2014 
4. Statens vegvesen, datert 23.04.2014. 
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Under er uttalelser til planen oppsummert med rådmannens kommentarer: 
 
1. Seksjon for vei, idrett, park og friluftsliv, Ås kommune, datert 14.03.2014 
Seksjonsleder viser til planbeskrivelsens punkt 8 under "Veg og trafikk" at "Tiltakets 
begrensede størrelse antas ikke å ha merkbare negative konsekvenser for 
nærområdet. Seksjonsleder vurderer dette som riktig når man ser på nærområdet 
under ett. Seksjonsleder er allikevel bekymret for hvordan den økte trafikken inn og 
ut av den aktuelle eiendommen vil gå utover gående og syklende på gang- og 
sykkelveien, og mener det vil bli betraktelig mer trafikk inn og ut av denne 
eiendommen med boliger i forhold til den aktiviteten som er der i dag. Og, at denne 
trafikken vil skje i de tidsrommene da flest ferdes på gang/sykkelveien (typisk morgen 
og ettermiddag). Dette er også et område der det er noe helning, så syklister kan 
komme fort. 
 
Rådmannens kommentar: 
I forbindelse med veistøyvurdering har Sweco utført trafikktellinger på Nordbyveien. 
Det ble registrert 27 gående/syklende (begge retninger til sammen) på den største 
timebelastningen. Sweco vurderer at trafikk til og fra nye leiligheter ikke skaper 
konflikt med gående/syklende forbi nytt bygg når det vises normal forsiktighet. I følge 
tiltakshaver er det i forbindelse med dagens drift et betydelig antall tyngre kjøretøy 
som kjører inn og ut av eiendommen. Det vil sannsynligvis bedres ved oppføring av 
boligblokk. Videre vurderes området som oversiktlig og med god sikt ved inn- og 
utkjøring. Rådmannen har forståelse for seksjonsleders bekymring iht. 
trafikksikkerhet, men vurderer trafikksikkerheten for myke trafikanter som tilstrekkelig 
ivaretatt. 
 
2. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 11.04.2014 
Fylkesmannen viser til plan- og bygningslovens §§ 3-1 og 4-3 som stiller krav til at 
alle planforslag som legger opp til utbygging skal fremme samfunnssikkerhet ved å 
forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle 
verdier mv. ROS-analysen, som skal utarbeides i tilknytning til planforslaget, skal vise 
alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om området er egnet for 
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt 
utbygging. 
 
Etter fylkesmannens vurderinger er analysen som følger planforslaget har kun 
avkrysninger på ett skjema. Det framkommer ingen opplysninger om hvordan man er 
kommet fram til konklusjonen. Fylkesmannens rolle er å vurdere om 
samfunnssikkerhet blir tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget. Det er slik denne 
saken framstår vanskelig å komme med en uttalelse til planforslaget mht. 
samfunnssikkerhet. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen er enig med fylkesmannens vurderinger angående ROS-analysen. 
Forslagstiller har utarbeidet en mer utførlig ROS-analyse som vurderer 
sannsynligheten for og konsekvensen av ulike hendelser, og videre hvilke tiltak som 
må vurderes iverksettes. Videre er planområdet relativt begrenset, og rådmannen 
vurder derfor revidert ROS-analyse som tilstrekkelig. 
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3. Akershus fylkeskommune, datert 17.03.2014 
Fylkesrådmannen gjør oppmerksom på at området ikke er befart, og at uttalelsen gis 
på grunnlag av arkivmateriale. Det er ingen registrerte fornminner innenfor området. 
En nærmere utredning av fornminneinteressene anses derfor som unødvendig. 
Videre gjør fylkesrådmannen oppmerksom på at det kan være ukjente fornminner i 
området, og at det ved en eventuell innvilgelse av dispensasjon bes kommunen gjøre 
tiltakshaver oppmerksom på at alle fornminner er fredet, også slike som ikke er 
registrert. Dersom man støter på et fornminne, skal anleggsarbeidet straks stanses i 
den utstrekning det berører fornminnet eller dets sikringssone på 5 meter. Akershus 
fylkeskommune skal straks varsles i henhold til kulturminneloven § 8, 2. ledd. 
 
Rådmannens kommentar: 
Fylkesrådmannens uttalelse angående fornminner tas til etterretning. Rådmannen 
viser til ROS-analyse der forslagstiller viser til fylkesrådmannens krav om stans av 
anleggsarbeid og varsling av fylkeskommunen. 
 
4. Statens vegvesen, datert 23.04.2014 
Statens vegvesen region øst viser til planbeskrivelsen der hensikten med 
planarbeidet er konvertering av eksisterende næringsbygg for bygging av 25 
leiligheter på eiendommen gnr. 103 bnr. 5. Planområdet er tenkt adkomst fra del av 
Nordbyveien som er kommunal eiendom. Ingen av vegvesenets riks- eller 
fylkesveger inngår i planområdet. 
 
Videre etterlyser vegvesenet en nærmere utredning av støyforholdene på 
eiendommen. Vegvesenet anbefaler at Miljøverndepartementets retningslinjer for 
behandling av støy i arealplanlegging, rundskriv T-1442, gjøres bindende for 
planområdet. Planens bestemmelser bør også inneholde rekkefølgekrav som sikrer 
at eventuelle støytiltak er gjennomført før det blir gitt brukstillatelse. 
 
Rådmannens kommentar: 
Forhold som berører rekkefølgekrav og retningslinjer for behandling av støy er 
innarbeidet i reviderte reguleringsbestemmelser, se punkt 4.0 og 9.2. 
 
Planforslag 
I planbeskrivelsen datert 28.09.2013 var det lagt opp til at eksisterende næringsbygg 
konverteres og bygges om til 25 boenheter. I følge tiltakshaver vil gjenbruk av 
eksisterende bygningsmasse være mest økonomisk lønnsomt for en evt. utbygger. 
Byggegrensene har en generell utforming, og satt fire meter fra nabogrenser og 12,5 
meter fra midtlinje vei.  
 
Siden planforslaget først ble fremmet i januar 2014 har forslaget vært gjennom en 
omfattende behandling i kommunen. Ved gjentatte anledninger har det blitt påpekt til 
dels grove feil og mangler, bl.a. henvisninger til gammel plan- og bygningslov, 
mangelfull ROS-analyse og bruk av formål som ikke eksisterer. 
 
Videre mottok kommunen et brev der forslagstiller ønsket å klage på Hovedutvalgets 
innstilling. Klagen ble begrunnet utfra økonomiske hensyn, dvs. lønnsomheten i 
prosjektet. Klagen ble besvart med brev der det opplyses om at Hovedutvalgets 
innstilling må innarbeides i planen. Etter et oppklarende møte med tiltakshaver kom 
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det frem at tiltakshaver ønsker å regulere med tanke på videresalg. Med dette som 
utgangspunkt ble det skissert to alternativer for tiltakshaver. Alternativ én var å trekke 
forslaget og fortsette drift i tråd med dagens formål, industri. Det andre alternativet 
som ble fremlagt var å bearbeide forslaget i henhold til Hovedutvalgets innstilling 
samt uttalelser fra berørte myndigheter.  
 
Revidert planforslag ble mottatt 28.07.2014, med endelige endringer datert 
06.08.2014. 
 
Beregning av veistøy, datert 23.05.2014 
Formålet med rapporten er å undersøke om veitrafikkstøynivået fra omkringliggende 
veier er innenfor anbefalte grenseverdier i Miljøverndepartementets støyretningslinje, 
T-1442. 
 
Rapporten konkluderer med at deler av eiendommen langs Nordbyveien er innenfor 
støysone gul, og det anbefales å utføre støymålinger innendørs med oppfølgende 
støyisolerende tiltak dersom nivået overstiger byggeforskriftens grenseverdi. 
Uteoppholdsareal anbefales å plasseres mot sør-øst der lydnivået ikke er i gul 
støysone, i tillegg til oppføring av støyskjerm på terreng og gesims dersom 
uteoppholdsareal plasseres på tak.  
 
Rådmannen forutsetter at anbefalinger videreføres i den grad det er hensiktsmessig, 
se punkt 4.0 og rekkefølgebestemmelser i reguleringsbestemmelsene. 
 
ROS-analyse, datert 09.08.2016 
ROS-analysen peker på en rekke forhold som må hensynstas under prosjektering 
som trafikksikkerhet, sikring av konstruksjon, fremkommelighet, og brudd på 
kraftforsyning og vann - og avløp.  
 
Rådmannen forutsetter at hendelser som har blitt avdekket i ROS-analysen ivaretas 
under prosjektering. 
 
Vurdering 
Planområdet er begrenset i omfang og omfatter 3 300 m2. Etter rådmannens 
vurdering av planområdet ut fra foreliggende data og fremlagt ROS-analyse er det 
liten sannsynlighet for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, eller 
materielle verdier. Enkelttiltak må allikevel vurderes videre under prosjektering. 
 
Planforslaget legger opp til konvertering av eksisterende industrilokale for å gi plass 
til 25 boenheter. Et mulig eierskifte gjør det nødvendig å sikre visse rammer gjennom 
reguleringsbestemmelsene, da særlig med tanke på problemstillinger knyttet til 
oppføring av nybygg. Dette også for å unngå unødvendige dispensasjoner. 
Eksempelvis vil man ved oppføring av nybygg med 40 % BYA i tre etasjer med 
parkeringskjeller under terreng kunne oppføre 45 boenheter a 80 m2. 
 
Saksbehandler har derfor i samråd med byggesaksbehandler gjennomgått 
bestemmelsene og utformet helt eller delvis nye bestemmelser. De foreslåtte 
endringene er redegjort for under. 
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Erfaringsmessig vil en boligblokk med relativt store leiligheter også tiltrekke seg 
familier med barn. Rådmannen har derfor vurdert planforslaget opp mot skole- og 
barnehagekapasitet i Solberg krets/Ås nord. Med utbygging av Solbergtunet 
barnehage, i tillegg til Togrenda barnehage og familiebarnehage i området vurderes 
barnehagekapasiteten som tilstrekkelig. Skolekapasiteten i Ås nord vil innen få år 
være sprengt. Det er derfor vedtatt at Solberg skole skal bygges ut. 
Reguleringsplanens gyldighet er i henhold til plan- og bygningsloven begrenset til 
fem år. Med ny Solberg skole vil skolekapasiteten være tilstrekkelig. 
 
Utover dette vurderer rådmannen endringen av formål som hensiktsmessig. Over 
flere tiår har det vært næringsvirksomhet på eiendommen, og like lenge har naboer 
vært plaget av sjenerende støy fra virksomheten. Videre grenser eiendommen til 
Nordbyveien. Terrenget heller svak mot vest. Plassering av en 3-etasjes boligblokk 
på eiendommen kan fungere som en skjerm mot veistøy fra Nordbyveien. Det 
vurderes som mulig å lage gode felles uteoppholdsareal mot syd, og en takterrasse 
vil evt. gi et åpent utsyn mot vest. En endring av formålet fra industri til 
boligbebyggelse vurderes derfor som positivt da blokkbebyggelse i større grad vil 
være i tråd med omkringliggende bebyggelse. 
 
 
Forslag til endrede reguleringsbestemmelser: 
 
Punkt 1.0 omhandler reguleringsformål og samsvarer med opprinnelig punkt, men 
riktig underformål har blitt lagt til. Dette i henhold til gjeldende lovverk og forskrifter. 
 
1.0 Planområdet er regulert til følgende formål 

 Boligbebyggelse - blokkbebyggelse 

 Trafikkområde  - veg 
- gang/sykkelveg 
- annen veggrunn - grøntareal 
 

Punkt 2.1 % BYA har blitt redusert til 40 % BYA i henhold til Hovedutvalgets 
innstilling. 
 
Punkt 2.4 omhandler høyder. I tråd med praksis i kommunen er planert terreng 
gjennomsnittsnivå erstattet med lavest ferdig planert terreng. Omskrivningen 
hensynstar naboenes forhåndsuttalelse, og sikrer i større grad at blokkbebyggelsen 
ikke blir for dominerende i området. 
 
2.4 Maksimal gesimshøyde og maksimal mønehøyde er 9,5 m målt fra lavest ferdig 
planert terreng. 
 
Punkt 2.5 omhandler takoppbygg. Ved eventuelt etablering av takterrasser ønsker 
man å begrense omfanget og synligheten av takoppbygg, samtidig som det er 
ønskelig å unngå dispensasjoner fra høydebestemmelser ved en evt. byggesak. 
 
2.5 Trapperom og heishus med høyde inntil 2,5 m over maksimal gesimshøyde og 
minst 3 meter innenfor gesimsen kan tillates. Takoppbygg kan utgjøre maksimum 15 
% av takflaten på det enkelte bygg.  
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Punkt 2.6 omhandler minste uteoppholdsareal, MUA. Opprinnelig var dette satt til 60 
m2 per bolig, MUA 60 m2, men da medregnet private balkonger uansett størrelse. 60 
m2 vurderes som urimelig mye, og kan gå på bekostning av andre kvaliteter i 
prosjektet. Ny bestemmelse erstattes derfor med 45 m2 MUA. Balkonger/takterrasser 
over 15 m2 kan medregnes. 
 
2.6 Egnet uteareal skal være minst 45 m2 pr. boenhet i blokkbebyggelse, MUA 45 
m2. Nødvendig trafikkareal, areal til renovasjon og sykkelstativ på eiendommen og 
areal brattere enn 1:3 regnes ikke med i egnet uteareal. Kun balkonger/takterrasser 
lik eller større enn 15 m2 medregnes i MUA. 
 
Punkt 2.7 er blitt tilføyd for å sikre et sammenhengende felles lekeareal. 
 
2.7 Felles lekeareal på terreng skal utgjøre min. 150 m2 sammenhengende areal. 
Felles lekeareal medregnes i MUA. 
 
Punkt 3.1 omhandler parkering. Min. parkeringsplasser har blitt endret til maks. i tråd 
med nasjonale mål og føringer. 
 
3.1 Det skal anordnes maks. 1 bilplass pr. 1 og 2 roms boenhet (inntil 60 m2 

bruksareal), 2 bilplasser for 3 roms boenheter og større (større enn 60 m2 

bruksareal), enten som åpne plasser eller i garasje/carport. 5 % av 
parkeringsplassene skal tilrettelegges for bevegelseshemmede.  
 
Punkt 4.0 omhandler støy og imøtekommer anbefalingen fra Statens vegvesen. 
 
4.0 Støy 
4.1 Støy skal ikke overskride grenseverdiene i Miljøverndepartementets rundskriv T-
1442 tabell 3, eller senere vedtatte forskrifter, vedtekter eller retningslinjer som 
erstatter dette. Dersom bygninger eller utomhusarealer blir utsatt for et høyere 
støynivå enn fastsatt i MDs rundskriv, skal fasader, vinduer og utomhusarealer 
støyisoleres/skjermes i samsvar med kravene.  
 
Punkt 5.2 er blitt tilføyd for å tydeliggjøre forbindelsen mellom bestemmelser og 
plankart. 
 
5.2 Boligfeltet B1 skal ha avkjørsler som vist med pil på plankartet.  
 
Punkt 7.0 er blitt tilføyd for å unngå overbelastning av det offentlige avløpsnettet.  
Alt overvann skal fortrinnsvis tas hånd om lokalt, dvs. gjennom infiltrasjon, 
utslipp til resipient, eller på annen måte utnyttet som ressurs, slik at vannets naturlige 
kretsløp opprettholdes og naturens selvrensingsevne utnyttes. Dette i henhold til PBL 
og Tek 10. 
 
7.0 Overvannshåndtering 
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming av tiltaket. Ved 
søknad om rammetillatelse skal det redegjøres for behandling av alt overvann, både 
takvann, overflatevann og drensvann.  
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9.0 Rekkefølgebestemmelser er blitt tilføyd etter anbefaling fra Statens vegvesen: 
 
9.0 Rekkefølgebestemmelser 
Bebyggelse og anlegg 
9.1 Uteoppholdsarealene skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent 
utomhusplan før midlertidig brukstillatelse gis.  
9.2 Støy 
Nødvendige støyskjermingstiltak skal være ferdigstilt før det gis midlertidig 
brukstillatelse.  
 
10.0 Henvisning til Miljødepartements rundskriv er tilføyd. 
 
10.0 Universell utforming  
Bebyggelsen og utearealer skal utformes etter prinsipper om universell utforming, 
jamfør Miljødepartements rundskriv T-5/99 B «Tilgjengelighet for alle». 
 
Alternativer 
I henhold til plan- og bygningsloven skal private reguleringsforslag utarbeides av 
fagkyndige. Gjentatte feil og mangler, samt en generell manglende forståelse av 
hensynene bak lovverket har ført til at kommunen har måtte brukt betydelige 
ressurser på å heve planforslaget til et tilfredsstillende nivå. Revidert planforslag 
vurderes nå som akseptabelt. Med tanke på nye opplysninger vedrørende salg av 
eiendommen kan det argumenteres for at planforslaget i sin helhet burde revideres. 
Rådmannen vurderer allikevel at reviderte bestemmelser tar høyde for eventuelle 
endrede eiendomsforhold. Krav om en ny reguleringsprosess vurderes derfor som 
urimelig med tanke på planens omfang. 
 
Konklusjon med begrunnelse 
Rådmannen vurderer det reviderte planforslaget som tilfredsstillende utarbeidet. De 
foreslåtte endringene i reguleringsbestemmelsene vurderes som vesentlige tillegg. 
 
Rådmannen anbefaler at forslag til R-280 Detaljreguleringsplan for Nordbyveien 122 
med vedlagte reviderte reguleringsbestemmelser, datert 20.09.2013 og revidert 
06.08.2014, vedtas. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Ja. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Kommunestyrets vedtak er juridisk bindende straks vedtaket er fattet. 
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K-64/14 
Forvaltningsrevisjonsrapport om NAV Ås - styring og samarbeid 
<< Tilbake til sakslisten  << Forrige sak  Neste sak >> 

 
Saksbehandler:  Rita Stensrud Saksnr.:  13/04383-4 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Kommunestyret 41/14 27.05.2014 
2 Hovedutvalg for helse og sosial 22/14 20.08.2014 
3 Kommunestyret 64/14 10.09.2014 
 
 
 

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 20.08.2014: 
Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i rapporten om NAV Ås – styring og 
samarbeid. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde 
tilbake til kontrollutvalget om oppfølgingen innen seks måneder. 
 
Rådmannens tilbakemelding til kontrollutvalget sendes også hovedutvalg for helse  
og sosial. 
 

 
 

____ 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 20.08.2014: 
Kontrollutvalgets leder var tilstede under behandlingen. 
 
Hovedutvalget drøftet seg fram til følgende omforente forslag:  

Kontrollutvalgets innstilling med følgende tillegg: 
Rådmannens tilbakemelding til kontrollutvalget sendes også hovedutvalg for 
helse og sosial. 

 
Votering: 
Det omforente forslaget ble enstemmig tiltrådt.  
 

 
_____ 

 
 
 
 

Kommunestyrets vedtak 27.05.2014: 
Saken trekkes og sendes Hovedutvalg for helse og sosial for behandling før den 
fremlegges for vedtak i kommunestyret.  
 

 
_____ 
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SAKSFREMLEGG 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling 13.05.2014: 
Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i rapporten om NAV Ås – styring og 
samarbeid. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde 
tilbake til kontrollutvalget om oppfølgingen innen seks måneder. 
 
 

______ 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret  
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kontrollutvalget 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: (Nettbrett: tilsvarende vedlegg som i K-møte 27.05.2014, K-sak 41) 
1. Særutskrift av kontrollutvalget vedtak 13.05.2014 
2. Saksutredning til kontrollutvalget 13.05.2014 
3. Forvaltningsrevisjonsrapport: NAV Ås – styring og samarbeid 
 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Kontrollutvalget i Ås v/Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
Rådmannen 
 
 
 
 
 
Fakta i saken: 
Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) har i e-post av 19.05.2014 
oversendt sak fra kontrollutvalget til kommunestyret. Se vedlegg for 
forvaltningsrevisjonsrapport om NAV Ås – styring og samarbeid, samt 
kontrollutvalgets saksfremlegg, behandling og vedtak. 
 
Kontrollutvalget innstiller direkte til kommunestyret. 
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K-65/14 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Informasjonssikkerhet og IT-drift - 
Oppfølging av K-sak 17/14  
<< Tilbake til sakslisten  << Forrige sak  Neste sak >> 

 
Saksbehandler:  Andreas Brodahl Saksnr.:  14/00245-12 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Formannskapet 54/14 27.08.2014 
2 Kommunestyret 65/14 10.09.2014 
 

 
Formannskapets innstilling 27.08.2014:  
Rådmannen fullfører oppfølgingen av anbefalingene i rapporten om 
informasjonssikkerhet og IT-drift.  
 
 

______ 
 
 
 

Formannskapets behandling 27.08.2014: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
 

______ 
 
 
 

SAKSFREMLEGG 

 
 

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

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

med vedlagt  

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

         
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 

Forvaltningsrevisjonsrapport – Informasjonssikkerhet og IT-drift, datert 30.11.2012 

Kommunestyrets behandling og vedtak 30.01.2013, K-sak 6/13 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Kontrollutvalget i Ås v/Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
Rådmannen 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen redegjør for de gjenstående punktene etter forvaltningsrevisjonen av 
informasjonssikkerhet og IT-drift. Etter K-sak 17/14 var det  tre gjenstående punkter, 
nødstrøm, vaktordning og loggføring av oppetid på servere. Arbeide med 
nødstrømsaggregat vil sluttføres høsten 2014, mens vaktordning vil bli lagt inn som 
nytt tiltak i forbindelse med handlingsprogram og budsjett 2015.  Kostnadene knyttet 
til en vaktordning vil være ca. 700.000,- basert på tilsvarende vaktordninger for andre 
avdelinger i Ås kommune.  Rådmannen vurderer å bare måle oppetid på servere ikke 
sier så mye om den totale tilgjengelighet for brukere av IT-systemene. En vil i 
handlingsprogrammet vurdere andre løsninger for å kunne måle den tilgjengeligheten 
for brukere av IT-systemene.  
 
Fakta i saken: 
I kommunestyresak 17/14 la kontrollutvalget frem sak om rådmannens oppfølging av 
rapport om informasjonssikkerhet og IT-drift. Det var da ytterligere tre punkter som 
sto igjen til oppfølging. Kommunestyret ønsket en oppfølgingssak på de gjenstående 
punktene.   
 
Følgende punkter gjenstår til oppfølging etter K-sak 17/14: 
 

 Beredskapsplan for IT-avdelingen bør utarbeides. 
Gjenstående arbeid er å etablere nødstrømsaggregat. Arbeidet har vært forsinket i 
påvente av hva som skal gjøres med Borggården. Det hadde vært en fordel å 
benytte infrastrukturen som skulle legges i bakken i forbindelse med det arbeidet. 
Meningen var å plassere nødstrømsaggregat i det gamle fyrrommet på kulturhuset. 
Dette blir det ikke noe av, slik at en i vår har utredet annen plassering av aggregat. 
 

http://www.as.kommune.no/saksdokumenter-1-halvaar-2013.5080809-99329.html#p9
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Konteiner med aggregat vil bli plassert utenfor rådhuset i tilknytning til 
kjølemaskinene for serverrommet. Aggregatets kapasitet vil kunne dekke 
strømbehovet for alle kommunens servere, kjølemaskiner og annen teknisk 
infrastruktur på serverrommet. 
Totale kostander er beregnet til ca. kr 300.000,-   
Arbeidet vil være gjennomført i utgangen av oktober. 
 

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

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

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

 
Hva er oppetid? 
Oppetid er et begrep som benyttes i mange ulike sammenhenger, og som svært ofte 
benyttes på feil måte, eller på gale premisser. En definisjon av begrepet kan være 
følgende: 
Oppetid er det tidsrommet hele IT-systemet er tilgjengelig. Med hele IT-systemet 
mener vi at en hel transaksjon kan kompletteres. Det er ikke nok at eksempelvis -
serveren er oppe om den nødvendige infrastruktur er nede.  
Derfor vil ikke en oppetid på servere alene si så mye om brukernes tilgjengelighet på 
IT-systemene i Ås kommune. Rådmannen vil derfor i videre arbeid med IT-drift se på 
hvilke mål og hvordan en skal måle tilgjengeligheten på kommunens IT-systemer.   
 
Vurdering: 
Det er viktig å få etablert nødstrømsaggregat for å dekke opp eventuelle lengre 
strømstans i serverrommet. Dette vil være med på å redusere sårbarheten i forhold til 
å få stans i IT-driften. En vaktordning vil bidra til å gi brukerne av tjenesten en 
trygghet for at feilsøking og retting kan skje raskere. Dette har vært etterspurt av 
enheter innenfor helse og sosial.  
En vaktordning vil likevel ikke alltid redusere nedetiden. Kommunen er ofte avhengig 
av leverandører av utstyr og infrastruktur ved enkelte typer driftsstans.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Totale kostander knyttet til nødstrøm, vaktordning og logging av servere er ca. 1.mill.  
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K-66/14 
Ås kommunes stiftelse for utdanningsformål. Oppnevning av styre. 
<< Tilbake til sakslisten  << Forrige sak  Neste sak >> 

 
Saksbehandler:  Jan Einbu Saksnr.:  14/02912-2 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Formannskapet 52/14 27.08.2014 
2 Kommunestyret 66/14 10.09.2014 
 

 
Formannskapets innstilling 27.08.2014:  
1. Følgende personer oppnevnes til styre for Ås kommunes stiftelses for utdannings- 

formål, org.nr: 977 120 659: 
 

Medlem Vara 

1. Johan Alnes (A) 
2. Sverre Strand Teigen (H) 
3. Marianne Røed (Sp) 

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

 
2. Som leder foreslås:  Johan Alnes. 
      Som nestleder foreslås: Marianne Røed. 
 
3. Oppnevningen følger valgperioden for kommunestyrevalg og trer i kraft fra 

vedtaksdato. 
 
 

 
_____ 

 
 
Formannskapets behandling 27.08.2014: 
Egil Ørbeck (H) fremmet forslag om:  
Sverre Strand Teigen (H) som medlem på plass nr. 2. 
 
Arne Hillestad (FrP) fremmet forslag om:  
Johan Alnes som leder og Marianne Røed som nestleder. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med H’s og FrP’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
 
 
 
 

SAKSFREMLEGG 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
1. Legater og stiftelser som fremgår av oversikt pr. 31.12.2012 (vedlegg 1), 
slås sammen til 2 stiftelser: 
a. Ås kommunes stiftelse for utdanningsformål, 

http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-20-11-2013.125478.MD1I203209oe173.pts.html
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tidligere M&H. Hoxmarks legat, Anders M. Brækkes legat, 
og Haakon & Marthe Smedbøhls legat. 
b. Ås kommunes stiftelse for helse- og omsorgsformål, 
tidligere Enkefru Karen Hoxmarks legat, Anton Nordbys legat, 
Hans Burums legat, Aslak Aschehougs legat, Grethe Økerns legat, 
og H&A. Gaavims legat. 
2. Vedtekter godkjennes jf. utkast til vedtekter for de 2 nye stiftelsene: 
a. Vedtekter for Ås kommunes stiftelse for utdanningsformål (vedlegg 2) 
b. Vedtekter for Ås kommunes stiftelse for helse- og omsorgsformål 
(vedlegg3) 
3. Saken om sammenslåing av de aktuelle legatene og stiftelsene legges ut på 
offentlig høring i lokalpressen og på kommunens nettside. 
Saken sendes samtidig på høring til styrer i eksisterende legater som 
sammenslåingen gjelder. Høringsfrist settes til 6 uker. 
4. Dersom det ikke kommer merknader til sammenslåingsforslag med 
vedtekter, oversendes saken til Lotteri- og stiftelsestilsynet for endelig 
godkjenning. 

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

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

Alle som er foreslått som medlemmer/varamedlemmer er forespurt og sagt seg 
villige. 
 
Alternativer: 
Det er mulig å foreslå andre medlemmer/varamedlemmer. Rådmannen anbefaler 
likevel oppsatt liste, slik at så mange som mulig med bakgrunn fra de sammenslåtte 
legatene blir representert i det nye stiftelsesstyret.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannens forslag til medlemmer og varaer for nytt stiftelsesstyre anbefales 
vedtatt. I samråd med ordfører er alle forespurt og har sagt seg villige til å påta seg 
vervet. De fleste har hatt verv i legatene som slås sammen. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart. 
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K-67/14 
Ås kommunes stiftelse for helse- og omsorgsformål. Oppnevning 
av styre. 
<< Tilbake til sakslisten  << Forrige sak  Neste sak >> 
 
Saksbehandler:  Jan Einbu Saksnr.:  14/02920-2 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Formannskapet 53/14 27.08.2014 
2 Kommunestyret 67/14 10.09.2014 

 
Formannskapets innstilling 27.08.2014:   
1. Følgende personer oppnevnes til styre for Ås kommunes stiftelses for helse- og 

omsorgsformål, org.nr: 942 004 281: 
 

Medlem Vara 

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

Nordby sanitetsforening) 

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

 
2. Som leder foreslås: Stein Ekhaugen 

Som nestleder foreslås: Else Jorunn Vestby 
 

3. Oppnevningen følger valgperioden for kommunestyrevalg og trer i kraft fra 
vedtaksdato. 

 
_____ 

 
Formannskapets behandling 27.08.2014: 
Anne Odenmarck (A) fremmet forslag om:  
Stein Ekhaugen som leder og Else Jorunn Vestby som nestleder. 
 
Votering: Rådmannens innstilling med Ap’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 

_____ 
 
 

SAKSFREMLEGG 
 
 

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

omsorgsformål, org.nr: 942 004 281: 
 

Medlem Vara 

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

Nordby sanitetsforening) 

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

 

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

 
 
Ås, 07.08.2014 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg:  
Vedtak om registrering av sammenslåing av legater med helse- og omsorgsformål 
samt vedtekter. 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Kommunestyresak 20.11.2013, K-sak 72/13 Sammenslåing av legater og stiftelser i 
Ås kommune. 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Brønnøysundregisteret 
Lotteri- og stiftelsestilsynet 
Valgte personer, villighetserklæring for utfylling vedlegges 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag/fakta: 
Kommunestyret vedtok følgende i sak 72/13 av 20.11.2013: 

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

 
1. Legater og stiftelser som fremgår av oversikt pr. 31.12.2012 (vedlegg 1), 
slås sammen til 2 stiftelser: 
a. Ås kommunes stiftelse for utdanningsformål, 
tidligere M&H. Hoxmarks legat, Anders M. Brækkes legat, 
og Haakon & Marthe Smedbøhls legat. 
b. Ås kommunes stiftelse for helse- og omsorgsformål, 
tidligere Enkefru Karen Hoxmarks legat, Anton Nordbys legat, 
Hans Burums legat, Aslak Aschehougs legat, Grethe Økerns legat, 
og H&A. Gaavims legat. 

http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-20-11-2013.125478.MD1I203209oe173.pts.html
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2. Vedtekter godkjennes jf. utkast til vedtekter for de 2 nye stiftelsene: 
a. Vedtekter for Ås kommunes stiftelse for utdanningsformål (vedlegg 2) 
b. Vedtekter for Ås kommunes stiftelse for helse- og omsorgsformål 
(vedlegg3) 
3. Saken om sammenslåing av de aktuelle legatene og stiftelsene legges ut på 
offentlig høring i lokalpressen og på kommunens nettside. 
Saken sendes samtidig på høring til styrer i eksisterende legater som 
sammenslåingen gjelder. Høringsfrist settes til 6 uker. 
4. Dersom det ikke kommer merknader til sammenslåingsforslag med 
vedtekter, oversendes saken til Lotteri- og stiftelsestilsynet for endelig 
godkjenning. 

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

Anton Nordbys legat: Ole Fredrik Nordby, Else Jorunn Vestby 
Hans Burums legat: Svein Eriksen, Stein Ekhaugen 
Enkefru Karen Hoxmarks legat: Hanne Wenche Hansen 
Grethe Økerns legat: Anne Odenmarck 

Alle som er foreslått som medlemmer/varamedlemmer er forespurt og sagt seg 
villige. 
 
Alternativer: 
Det er mulig å foreslå andre medlemmer/varamedlemmer. Rådmannen anbefaler 
likevel oppsatt liste, slik at så mange som mulig med bakgrunn fra de sammenslåtte 
legatene blir representert i det nye stiftelsesstyret.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannens forslag til medlemmer og varaer for nytt stiftelsesstyre anbefales 
vedtatt. I samråd med ordfører er alle forespurt og har sagt seg villige til å påta seg 
vervet. De som foreslås har hatt verv i legatene som slås sammen. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart 
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K-68/14 
Fastsetting av valgdag -  
Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015 
<< Tilbake til sakslisten  << Forrige sak  Neste sak >> 

 
Saksbehandler:  Jan Einbu Saksnr.:  14/01294-5 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Valgstyret 1/14 27.08.2014 
2 Kommunestyret 68/14 10.09.2014 
 
 

 
Valgstyrets innstilling 27.08.2014: 
1. Valgting ved kommunestyrevalget/fylkestingsvalget 2015 holdes  

søndag  13. september   
mandag 14. september   

2. Kommunestyret ber ikke om sak til valgstyret angående kretsinndeling.  
 
 

_____ 
 
 

Valgstyrets behandling 27.08.2014: 
Valgstyret drøftet seg frem til følgende omforente forslag, jf. rådmannens alternativ:  
Tilsvarer valgstyrets innstilling. 
 
Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig tiltrådt. 
 
 

_____ 
 
 
 

SAKSFREMLEGG 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Valgting ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 holdes  

mandag 14. september   
2. Kommunestyret ber om sak til valgstyret angående kretsinndeling til to 

stemmekretser i Ås kommune.  
 
Ås, 07.08.2014 
 
Trine Christensen Andreas Brodahl 
Rådmann service- og kommunikasjonssjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
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Behandlingsrekkefølge: 
Valgstyret 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: Ingen 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Lenke til valgloven: http://lovdata.no/lov/2002-06-28-57 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Referatsak valgstyret (formannskapet) 
Administrativ valggruppe 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Valgdag for kommunestyrevalg og fylkestingsvalg er fastsatt til mandag  
14. september 2015. Kommunestyret kan vedta at det i tillegg skal holdes valg 
søndagen før valgdagen.  
 
Fakta i saken: 
I statsråd 06.06.2014 ble valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 
fastsatt til mandag 14.september 2015. 
 

«Kommunestyret kan selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, vedta at det 
på ett eller flere steder i kommunen holdes valg også søndagen før den offisielle 
valgdagen. Vedtaket må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget 
skal holdes.» jf. valgloven § 9-2 (2). 
 
Todagers valg 
I Ås kommune har kommunestyrevalg og stortingsvalg vært holdt over to dager. 
Valglokalene har da holdt åpent i 4 timer på søndagen. Søndagsvalg innebærer mer 
planlegging og tilrettelegging hos valgadministrasjonen samt økte kostnader. 
 

Ved kommunestyrevalget i Ås i 2011 ble 34,25 % av stemmene avgitt på valgting på 
søndag. Ved stortingsvalget i 2013 var tallet 34,1 %.   
 

Blant Follo-kommunene avholdt Nesodden og Frogn kommune endags valg ved 
stortingsvalget i 2013, de 5 andre Follo-kommunene avholdt todagers valg.   
 

Stemmestyrer 
Etter endringer i valgloven (iverksatt 1.1.2012) kan ikke listekandidater til de aktuelle 
valg være stemmemottaker eller valgfunksjonær i valglokalene, jf. valgloven § 9-3 (4) 
som lyder: 

(4) Kandidat som er oppført på valgliste ved kommunestyrevalget, kan ikke 
oppnevnes til stemmemottaker eller valgfunksjonær i valglokalene i 
vedkommende kommune. Kandidat som er oppført på valgliste ved 

http://lovdata.no/lov/2002-06-28-57
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stortingsvalget eller fylkestingsvalget, kan ikke oppnevnes til stemmemottaker 
eller valgfunksjonær i valglokalene i kommunene i vedkommende fylke. 

 
Bestemmelsen gjaldt også ved stortingsvalget 2013, men da var få politikere berørt 
slik at mange politikere som ikke sto på aktuelle lister var valgmedarbeidere.  
 
Ved kommunestyrevalget/fylkestingsvalget i 2015 kan de fleste av politikerne ikke 
benyttes fordi de vil stå på listene. Det må det derfor oppnevnes ansatte, innbyggere, 
studenter og andre interesserte.  
 
I 2013 ble innbyggere, ansatte og studenter benyttet som valgmedarbeidere etter 
annonsering. Noen vil kanskje la seg rekruttere for valget i 2015.      
  

Det er til sammen ca. 55 personer som kontinuerlig sitter i stemmestyrene, fordelt på 
de 6 valgkretsene både søndag og mandag. Det er også 3-5 personer som sitter som 
vara på hvert stemmested.  
 

Det planlegges å rekruttere ansatte og innbyggere som er interesserte. Erfaringer fra 
stortingsvalget 2013 viste at et tilstrekkelig antall meldte seg som valgmedarbeidere 
etter annonsering i pressen og på Internett. For valget i 2015 vil det fortsatt bli 
utfordrende å erstatte erfarne folkevalgte i stemmestyrene med nye og uerfarne 
valgmedarbeidere.  
 
 

Stemmekretser  
Ås kommune har 6 stemmekretser: Brønnerud, Åsgård, Rustad og Holstad, Kroer, 
Nordby, Solberg. Antallet ble sist endret ved at Holstad og Rustad ble slått sammen i 
2005, berørte kretsgrenser som følge av sammenslåingen ble justert i 2010. 
 

En reduksjon fra 6 til 2 stemmekretser, vil kunne gi en betydelig økonomisk 
besparelse, effektivisering og forenkling av valgoppgjøret.  
 
I følge valgloven § 9-3 (1) avgjør kommunestyret, eller valgstyret etter delegering, 
hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i. I følge Ås kommunes 
reglementer er dette delegert til valgstyret (formannskapet), jf. pkt. 6.2. 
 
Dersom kommunen ønsker endringer i valgkretsinndelingen må føringsinstruks for 
matrikkelen pkt. 5.2.3. overholdes:  

Valgkrets 
For valgkretser er det kommunen selv, ved valgstyret, som vedtar 
valgkretsinndelingen i hver enkelt kommune. Valgstyrene har 31. mars i valgåret som 
siste frist til å vedta endringer i valgkretsinndelingen. Deretter må digitale 
valgkretsgrensedata utarbeides og sendes Kartverket så raskt som mulig. 
Valgmanntallet utarbeides av Folkeregisteret på grunnlag av valgkretsinformasjonen 
på adressepunktene i matrikkelen. 

 
Tidligere var endringer svært arbeidskrevende for oppmålingsavdelingen, men i følge 
oppmålingssjefen er arbeidet med en slik omlegging nå betydelig forenklet. 
 
Dersom valgstyret eller kommunestyret ønsker sak om endring av valgkretsene, bes 
bestilling gitt rådmannen i forbindelse med behandling av denne saken. 

http://www.as.kommune.no/aas-kommunes-reglementer.4763369-125480.html
http://www.as.kommune.no/aas-kommunes-reglementer.4763369-125480.html
http://www.kartverket.no/Eiendom-og-areal/Matrikkelen/veiledning-for-lokal-matrikkelmyndighet/foringsinstruks-for-matrikkelen/5-Adresse/52-Kretsopplysninger-i-matrikkelen/
http://www.kartverket.no/Eiendom-og-areal/Matrikkelen/veiledning-for-lokal-matrikkelmyndighet/foringsinstruks-for-matrikkelen/5-Adresse/52-Kretsopplysninger-i-matrikkelen/
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Vurderinger 
Økonomiske og ressursmessige konsekvenser 
Kostnader knyttet til å holde valg også søndagen før den offisielle valgdagen, vil 
mest sannsynlig tilsvare kostnadene ved valget 2013: 
 

- Stemmestyrer (kun søndag) 

o Innbyggere og ansatte: ca. kr 110 000,-  

- Matservering til stemmestyrene (kun søndag) 

o Ca. kr 5 000,- 

- Administrasjonen for tilrettelegging (for søndag) 

o Lønnskostnad: ca. kr 15 000,- 

Dette for utdeling av utstyr og manntall m.m., mottak av stemmesedler og 
annen bistand. 

Kostnaden for å holde søndagsvalg utgjør ca.130.000,-.  
 
Det går også flere timer i forkant av valgting hos administrasjonen til planlegging og 
tilrettelegging ved å holde valgdag en ekstra dag. 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir ikke økt tilskudd til kommuner som 
gjennomfører en ekstra valgdag. 
 
I utgangspunktet vil det gi en økonomisk og arbeidsmessig besparelse ved ikke å 
holde søndagsvalg. Det vil bli mer ressurskrevende enn tidligere å rekruttere 
personer til stemmestyrene til både søndag og mandag, fordi det må oppnevnes 
ansatte og innbyggere.  
 
Valgforskning gir imidlertid ikke belegg for at en ekstra valgdag øker valgdeltagelsen, 
jf. kommuneproposisjonen 2014 pkt.4.2.1. 
 
Forhåndsstemming 
Adgangen til å forhåndsstemme er betydelig utvidet og forenklet for velgerne ved de 
siste valgene.  
 
Fra 1. juli har det vært mulig å avlegge tidligstemme innenriks. Ordinær 
forhåndsstemming har vært fra ca. 4 uker før valgdag til og med fredagen før. 
Forhåndsstemmeperioden utenriks har vært 1. juli - 30. august. Fra utlandet har det 
væt mulig å stemme ved å sende brev direkte. Dette gjør behovet for søndagsvalg 
etter rådmannens mening mindre påkrevet.  
 
Ås kommune ønsker å tilrettelegge stemmeavgivning best mulig for velgerne.  
Det vil bli framlagt egne saker til valgstyret om åpningstider og steder for valgdag(-er) 
og forhåndsstemming. 
 
 
 
 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/regpubl/prop/2012-2013/prop-146-s-2012-2013/4/2/1.html?id=727869
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Alternativer: 
Alternativ til innstilling:  

1. Valgting ved kommunestyrevalget/fylkestingsvalget 2015 holdes  
søndag  13. september   
mandag 14. september   

2. Kommunestyret ber ikke om sak til valgstyret angående kretsinndeling.  
 
Vurdering av alternativ 
Økt tilgjengelighet og tradisjon kan være viktig for å holde et todagers valg.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 holdes på 
mandag 14. september. Med god tilrettelegging for forhåndsstemmegivning vil dette 
gjøre at det er lite behov for å måtte benytte søndagen som stemmedag. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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K-69/14 
Søknad om fritak fra kommunale verv - Kjell Westengen (Ap) - 
Nyvalg 
<< Tilbake til sakslisten  << Forrige sak   

 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  14/02913-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Formannskapet 55/14 27.08.2014 
2 Kommunestyret 69/14 10.09.2014 
 

 
Formannskapets innstilling 27.08.2014:  
1. Kjell Westengen (Ap) fritas fra sitt verv som leder og medlem av kommunalt råd 

for funksjonshemmede. 
2. Som nytt medlem av kommunalt råd for funksjonshemmede velges: Rolf Berntsen 
3. Som leder av kommunalt råd for funksjonshemmede velges: Rolf Berntsen 
 
 

 
 

_____ 
 
 

Formannskapets behandling 27.08.2014: 
Anne Odenmarck (Ap) fremmet forslag om:  
Rolf Berntsen (Ap) som nytt medlem og som leder. 
 
Votering: Rådmannens innstilling med Ap’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
 
 

_____ 
 
 

SAKSFREMLEGG 
 

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

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

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

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

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

Siri Kjær Frittstående Bente Sneis Follo MS-forening 

Kjell Westengen, leder A Tommy Skar A 

Marianne Semner, nestleder H Ulf Oppegård H 

Anne Marit Kleven Blindeforbund Jakob Apeland HLF Ytre Follo 

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

 Adm. Jens Hansen Adm. 

Eva Merete Lunde Adm. Bertha Solheim Hansen Adm. 

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

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

 
I lovkommentarene står det bl.a. 
 Fritaksgrunn vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, dårlig helse 
eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet 
medfører. 
 Finner kommunestyret at lovlig fritaksgrunn er til stede, må det deretter 
vurdere om det er rimelig å innvilge søknaden. Her må det tas hensyn både til 
søkerens og kommunens situasjon. Blant annet må en ha det for øye at en ikke fritar 

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2
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så mange personer at det blir for få igjen å velge imellom, f.eks. til ordførervervet. 
Kommunestyret bør være varsomme med å innvilge søknader om fritakelse. 
 
Nyvalg, jf. kommuneloven § 16 (utdrag): 

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

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

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

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

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

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

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

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