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19/00059 
 

  

MØTEINNKALLING 
 

Kommunestyret 
 
Møtetid: 11.12.2019 kl. 10:00 – NB!  
Sted: Ås kulturhus, store sal  
 
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, 
eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter ligger til gjennomsyn på servicetorget 
og www.as.kommune.no.   
 
(kl. 09.00 Ekstraordinært møte i formannskapet) 
 
Spørretime 
Innbyggerne kan stille spørsmål til ordfører, som besvarer disse i starten av møtet. 
Ordfører må motta spørsmålene senest fredag 6. desember 2019. 
Spørsmålsstilleren må selv være tilstede. Les mer om spørretimen og innsending av 
spørsmål på kommunens nettsider. 
 

Timeplan: 
Kl. 09.45 Servering av kaffe/te og frukt 
Kl. 10.00 Møtestart 
Kl. 12.00 Lunsjservering i store salong 
Kl. 12.45 Utdeling av Eilif Dahls minnepris 2019 
Kl. 13.00 Møtet fortsetter  
 
 

Saksliste 

 Side 

Spørsmål fra medlemmene 

Referatsaker 

Saker til behandling 

85/19 19/01190-4 Ås kommunes handlingsprogram 2020 -2023 3 

86/19 19/00010-7 Søknader om fritak for eiendomsskatt § 7 for 2020 14 

87/19 15/04031-23 Kommunens tilbud om legevaktstjenester og 
kommunale akutte døgnplasser fra 2021 

22 

88/19 15/02537-6 Utvidelse av Krise- og incestsenteret med egen 
boenhet for menn 

26 

http://www.as.kommune.no/
https://www.as.kommune.no/spoersmaal-til-spoerretimen.475447.no.html
https://www.as.kommune.no/spoersmaal-til-spoerretimen.475447.no.html
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89/19 19/03476-1 Navnendring Ås demenssenter til Moertunet 31 

90/19 19/00067-36 Bosetting av flyktninger 2020 36 

91/19 19/03789-1 Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget 40 

92/19 19/03382-1 Forslag om endring av navn på Ås kommunale 
voksenopplæringssenter 

41 

93/19 17/02521-14 Borgerlig vigsel i Ås kommune - reglement og 
organisering etter evaluering 

43 

94/19 19/03073-5 Valg til råd for personer med funksjonsnedsetting 
2019 - 2023, forts. 

45 

95/19 19/03100-6 Valg til diverse utvalg - Konstituering perioden 
2019 - 2023 

47 

    

 
Ås, 04.12.2019 

 
 

Ola Nordal 
ordfører 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 05 eller  
e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Lene H. Lilleheier  
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. 

 

Referatsaker  
 
7/19 Oversikt over møtegodtgjørelse til politikere 2019 

Oversikten ligger til gjennomsyn hos politisk sekretariat 
Møtegodtgjørelsen utbetales i desember. 
 

 
  

mailto:politisk.sekretariat@as.kommune.no
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Saker til behandling  

K-85/19 
Ås kommunes handlingsprogram 2020 -2023 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  19/01190-4 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 7/19 04.11.2019 
10 Formannskapet 65/19 13.11.2019 
11 Formannskapet 66/19 20.11.2019 
12 Kommunestyret 85/19 11.12.2019 
2 Eldrerådet 12/19 05.11.2019 
3 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 12/19 05.11.2019 
4 Hovedutvalg for næring og miljø 1/19 05.11.2019 
5 Hovedutvalg for helse og sosial 16/19 06.11.2019 
6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 41/19 06.11.2019 
7 Hovedutvalg for teknikk og plan 5/19 07.11.2019 
8 Arbeidsmiljøutvalget 2019 14/19 05.11.2019 
9 Administrasjonsutvalget 12/19 13.11.2019 
 

  
 
Formannskapets innstilling 20.11.2019: 
1. Handlingsprogram 2020-2023 
Forslag til Handlingsprogram 2020-2023 vedtas, med de føringer og premisser for 
kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av dokumentet. 
 
2. Økonomiske handlingsregler 
Følgende finansielle handlingsregler for Ås kommune vedtas:  

a. Netto driftsresultat årlig skal være minst 1 % av driftsinntektene. 
b. Disposisjonsfondet skal utgjøre minst 10 % av driftsinntektene. 
c. Netto lånegjeld skal ikke overstige 106 %. 

 
3. Driftsrammer 

a. Driftsbudsjett 2020 - Forslag til driftsbudsjett for 2020 vedtas i samsvar med 
rådmannens forslag i «1A Bevilgningsoversikt – drift». 

b. Bevilgningsoversikt tjenesteområder - Netto bevilgninger til tjenesteområdene 
vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «1B Bevilgninger – drift». 

 
4. Investeringsrammer 
Investeringsbudsjettet for 2020 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «2A 
Økonomisk oversikt – investering» og «2B Bevilgningsoversikt – 
investering». Oversikt over de enkelte investeringsprosjektene fremgår av kapitlene 
for tjenesteområdene. 
 
5. Lån 
For 2020 gis fullmakt til følgende låneopptak: 

a. Lån til finansiering av egne investeringer, inntil 163,557 mill. kr i 2020. 
(Samlet bruk av lån til investeringer i 2020 er 276,557 mill. kr, men 104 mill. kr 
av dette er bruk av lån fra tidligere års låneopptak i henhold til reguleringssak i 
2. tertial 2019 K-sak 77/19) 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-23-10-2019.350480.MD1I606151o8d9a.pts.html
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b. Startlån fra Husbanken til videre utlån, inntil 40 mill. kr. 
c. Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet 

på inntil 15 mill. kr. 
 
Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for ovennevnte lånerammer. 
 
6. Avkastning av e-verksmidler 
Det budsjetteres med 7,21 mill. kr i avkastning på kommunens e-verksmidler i 2020. 
Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til styrking av bufferfond. 
 
7. Gebyrer, avgifter og brukerbetaling 
Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende 
lover, forskrifter og retningslinjer.  

a. Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som Ås kommunes avgifter 
og gebyrer for 2020. 

b. Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost. 
 
Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 01. januar 2020 
dersom ikke annet er fastsatt. 
 
8. Skatt 
 

1. Skatt på inntekt og formue for 2020 utskrives etter den maksimalsats 
Stortinget fastsetter. 

 
2. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende 

utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2020: 
 

a. Næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av 
særskattereglane for petroleum, jf. eiendomsskatteloven § 3 bokstav d. 

b. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én 
syvendedel i 2020 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum). 

c. Eiendoms-skattesatsen skal utgjøre 7 ‰ – 7 promille for begge punkter. 
d. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 skal følgende eiendommer fritas helt 

eller delvis for eiendomsskatt: Ås kommune 18/03043-1 Side 2 av 5 - 
Eiendommer tilhørende stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne 
kommunen, fylket eller staten, jf. eiendomsskatteloven § 7 a. - Bygninger som 
har historisk verdi, jf. eiendomsskatteloven § 7 b. 

e. Eiendommer som har fått fritak for eiendomsskatt i 2019 behøver ikke å søke 
fritak påfølgende år. Det forutsettes at det ikke har vært vesentlige endringer 
på eiendommen og organisasjonsform til hjemmelshaver. 
Eiendomsskattekontoret skal utarbeide et forslag om hvilke eiendommer som 
fritas etter eiendomsskatteloven § 7 a og b for skatteåret 2020 som legges 
frem for kommunestyret for vedtak. Forslaget skal basere seg på de som 
innvilges fritak for skatteåret 2019. For eventuelle nye søkere om fritak settes 
fristen for å søke fritak etter eiendomsskattelovens § 7 til 1. oktober før 
skatteåret. 

f. Eiendomsskatten skal betales med samme terminforfall som for kommunale 
avgifter, jf. eiendomsskatteloven § 25. 
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g. Ved taksering/retaksering og utskrivning av eiendomsskatt benyttes tidligere 
vedtatte skattevedtekter. 

 
9. Saldering av budsjettet - alternativer for bedre økonomi 
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan er ikke i tråd med de finansielle 
handlingsreglene jf. innstillingens  pkt 2. Budsjettforslaget innebærer et underskudd 
finansiert med disposisjonsfond. Det må innarbeides endringer i budsjettet som 
bidrar til at foreslåtte handlingsregler ivaretas på sikt. Rådmannens alternativer til 
innsparinger framgår av  kapittelet "Alternativer for bedre økonomi". Udekket årlig 
innsparingsbehov er 33-35 mill. kr. 
 
Det nedsette et adhoc-utvalg bestående av politikere og administrasjonen med 
formål å utrede nødvendige tiltak for å ivareta handlingsreglene fra 2021. Følgende 4 
politiske deltagere velges:..................... 
 

_____ 
 

UTVALGENES INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER 
 
  
Formannskapets behandling 20.11.2019: 
Votering: Det ble ikke votert, rådmannens innstilling fremmes til kommunestyret. 
 

_____ 
 
Formannskapets vedtak 13.11.2019: 
Behandlingen fortsetter på neste møte. 

_____ 
 
 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 13.11.2019: 
Votering: Saken ble enstemmig tatt til orientering. 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 13.11.2019: 
Saken tas til orientering. 

_____ 
 
  
 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 07.11.2019: 
Einride Berg (Ap) fremmet forslag om å ta saken til orientering. 
 
Votering: Aps forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans vedtak 07.11.2019: 
Saken ble tatt til orientering. 

_____ 
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 06.11.2019: 
Hovedutvalget diskuterte seg frem til følgende forslag:  
Ås kommunes handlingsprogram tas til foreløpig orientering.  
 
Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig tiltrådt ved alternativ votering mot 
rådmannens innstilling. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 06.11.2019: 
Ås kommunes handlingsprogram tas til foreløpig orientering.  
 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 06.11.2019: 
Anne Odenmarck (Ap) fremmet følgende forslag:  
Punktene som omhandler helse og mestring i handlingsprogram for 2020-2023 tas til 
orientering. 
 
Votering: Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 06.11.2019: 
Punktene som omhandler helse og mestring i handlingsprogram for 2020-2023 tas til 
orientering. 

_____ 
  
 
Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 05.11.2019: 
Votering: Hovedutvalget vedtok enstemmig å ta saken til orientering. 
 
Hovedutvalg for næring og miljøs vedtak 05.11.2019: 
Saken ble tatt til orientering. 
 

_____ 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 05.11.2019: 
Leder Rolf Berntsen fremmet følgende forslag: 
Tilsvarer rådets uttalelse/vedtak. 
 
Votering: Leders forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes uttalelse/vedtak: 
1. Rådet ber om at det bevilges kr 1,2 millioner til flytende badebinge med adkomst 

til land, jf. forvaltningsplanen for statlig sikrede friluftslivsområder Ås kommune for 
2020-2023. 

2. Rådet anbefaler at det innarbeides en årlig post i budsjettet på kr 50 000 til 
hørselsfaglig opplæring av ansatte på sykehjem og i hjemmetjenesten. 

3. Rådet ber om at det opprettholdes et godt tilbud til funksjonshemmede.  
_____ 
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Eldrerådets behandling 05.11.2019: 
Eldrerådet drøftet seg frem til følgende forslag: 
Tilsvarer eldrerådets innstilling. 
 
Votering: Eldrerådets omforente forslag ble enstemmig tiltrådt. (5 stemmer) 
 
Eldrerådets uttalelse/innstilling 05.11.2019: 
Eldrerådet har følgende merknader: 
 

 Det er vesentlig at hjemmesykepleien opprettholder et høyt faglig nivå.  
 

 Antall eldre i kommunen vokser. Eldrerådet er glad for at hjemmetjenesten 
styrkes, men det bør ikke føre til reduksjon av institusjonsplasser. 

 
Nye plasser som bygges på Moer bør ikke bli stående tomme så lenge 
dobbeltrom er i bruk ufrivillig, mot kommunestyrets vedtak.  

 

 Frivillighetskoordinator m.fl. er viktige for helsetilbudet i Ås. 
 

 Det er vesentlig å likestille tilbudene i Ås sentrum og Nordby. Bibliotekene er av 
stor betydning for eldre både som møteplass og sted for inspirasjon. 
 

 Kommunen må legge til rette for at de eldre kan henge med i den teknologiske 
utviklingen. 

 
I en overgangsperiode bør det være mulig i enkelte tilfeller for medlemmer å få 
saksdokumenter på papir. 

 

 Ås kino er viktig som miljø- og nettverkskapende faktor, blant annet tilbudet som 
er til både eldre og studenter sammen. Både kinoen og kulturhuset er av stor 
betydning for et sosialt liv og er en god møteplass. 

 

 Eldrerådet oppfordrer til at det arbeides for at Follo lokalmedisinske senter (Follo 
LMS) kan bli ett senter igjen. Det døgnkontinuerlige medisinske tilbudet er viktig 
for eldre i Ås og bør opprettholdes. 

 
_____ 

 
 
Ungdomsrådets behandling 04.11.2019: 
Ungdomsrådet diskuterte seg frem til følgende tilleggskommentar:  
Tilsvarer ungdomsrådets uttalelse/ innstilling. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med ungdomsrådets tilleggskommentar ble enstemmig 
vedtatt. 
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Ungdomsrådets uttalelse/innstilling 04.11.2019: 
 
Tilleggskommentar:  
Ungdomsrådet ønsker ikke at det kuttes i tjenestetilbudet til barn og unge. Det 
oppfordres til å finne eventuelle kutt andre steder.  
 
Ungdomsrådet mener det bør satses på meråpent bibliotek også for de under 15 år. 
 
Nå som ungdomsråd er blitt lovpålagt mener rådet at dette bør fremkomme av 
kommunens hovedsatsinger som et av delmålene. Forslag til tekst; Videreutvikle og 
satse på ungdomsrådet. Sørge for at barn og unge blir hørt i alle saker som gjelder 
barn og unge. 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Handlingsprogram 2020-2023 
Forslag til Handlingsprogram 2020-2023 vedtas, med de føringer og premisser for 
kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av dokumentet. 
 
2. Økonomiske handlingsregler 
Følgende finansielle handlingsregler for Ås kommune vedtas:  

a. Netto driftsresultat årlig skal være minst 1 % av driftsinntektene. 
b. Disposisjonsfondet skal utgjøre minst 10 % av driftsinntektene. 
c. Netto lånegjeld skal ikke overstige 106 %. 

 
3. Driftsrammer 

a. Driftsbudsjett 2020 - Forslag til driftsbudsjett for 2020 vedtas i samsvar med 
rådmannens forslag i «1A Bevilgningsoversikt – drift». 

b. Bevilgningsoversikt tjenesteområder - Netto bevilgninger til tjenesteområdene 
vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «1B Bevilgninger – drift». 

 
4. Investeringsrammer 
Investeringsbudsjettet for 2020 vedtas i samsvar med rådmannens forslag i «2A 
Økonomisk oversikt – investering» og «2B Bevilgningsoversikt – 
investering». Oversikt over de enkelte investeringsprosjektene fremgår av kapitlene 
for tjenesteområdene. 
 
5. Lån 
For 2020 gis fullmakt til følgende låneopptak: 

a. Lån til finansiering av egne investeringer, inntil 163,557 mill. kr i 2020.  
(Samlet bruk av lån til investeringer i 2020 er 276,557 mill. kr, men 104 mill. kr 
av dette er bruk av lån fra tidligere års låneopptak i henhold til reguleringssak i 
2. tertial 2019 K-sak 77/19) 

b. Startlån fra Husbanken til videre utlån, inntil 40 mill. kr. 
c. Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet 

på inntil 15 mill. kr. 
 
Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for ovennevnte lånerammer. 
 
6. Avkastning av e-verksmidler 
Det budsjetteres med 7,21 mill. kr i avkastning på kommunens e-verksmidler i 2020. 
Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til styrking av bufferfond. 
 
7. Gebyrer, avgifter og brukerbetaling 
Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende 
lover, forskrifter og retningslinjer.  

a. Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som Ås kommunes avgifter 
og gebyrer for 2020. 

b. Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost. 
 
Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 01. januar 2020 
dersom ikke annet er fastsatt. 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-23-10-2019.350480.MD1I606151o8d9a.pts.html
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8. Skatt 
 

1. Skatt på inntekt og formue for 2020 utskrives etter den maksimalsats 
Stortinget fastsetter. 

 
2. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende 

utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2020: 
 

a. Næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av 
særskattereglane for petroleum, jf. eiendomsskatteloven § 3 bokstav d. 

b. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én 
syvendedel i 2020 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum). 

c. Eiendoms-skattesatsen skal utgjøre 7 ‰ – 7 promille for begge punkter. 
d. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 skal følgende eiendommer fritas helt 

eller delvis for eiendomsskatt: Ås kommune 18/03043-1 Side 2 av 5 - 
Eiendommer tilhørende stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne 
kommunen, fylket eller staten, jf. eiendomsskatteloven § 7 a. - Bygninger som 
har historisk verdi, jf. eiendomsskatteloven § 7 b. 

e. Eiendommer som har fått fritak for eiendomsskatt i 2019 behøver ikke å søke 
fritak påfølgende år. Det forutsettes at det ikke har vært vesentlige endringer 
på eiendommen og organisasjonsform til hjemmelshaver. 
Eiendomsskattekontoret skal utarbeide et forslag om hvilke eiendommer som 
fritas etter eiendomsskatteloven § 7 a og b for skatteåret 2020 som legges 
frem for kommunestyret for vedtak. Forslaget skal basere seg på de som 
innvilges fritak for skatteåret 2019. For eventuelle nye søkere om fritak settes 
fristen for å søke fritak etter eiendomsskattelovens § 7 til 1. oktober før 
skatteåret. 

f. Eiendomsskatten skal betales med samme terminforfall som for kommunale 
avgifter, jf. eiendomsskatteloven § 25. 

g. Ved taksering/retaksering og utskrivning av eiendomsskatt benyttes tidligere 
vedtatte skattevedtekter. 

 
9. Saldering av budsjettet - alternativer for bedre økonomi 
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan er ikke i tråd med de finansielle 
handlingsreglene jf. innstillingens  pkt 2. Budsjettforslaget innebærer et underskudd 
finansiert med disposisjonsfond. Det må innarbeides endringer i budsjettet som 
bidrar til at foreslåtte handlingsregler ivaretas på sikt. Rådmannens alternativer til 
innsparinger framgår av  kapittelet "Alternativer for bedre økonomi". Udekket årlig 
innsparingsbehov er 33-35 mill. kr. 
 
Det nedsette et adhoc-utvalg bestående av politikere og administrasjonen med 
formål å utrede nødvendige tiltak for å ivareta handlingsreglene fra 2021. Følgende 4 
politiske deltagere velges:..................... 
 
 
Ås 29.10.2019 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
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Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet  
Eldrerådet  
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Hovedutvalg for næring og miljø 
Hovedutvalg for helse og sosial  
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  
Hovedutvalg for teknikk og plan 
Arbeidsmiljøutvalget  
Administrasjonsutvalget  
Formannskapet 1. gang  
Formannskapet 2. gang – innstilling kommunestyret  
Kommunestyret 
 
 
Vedlegg: 
Oppfølging - Barn i lavinntektsfamilier, ref K-sak 71/19 vedtak punkt 4.  
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Økonomisjefen  
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
Rådmannen har utarbeidet et forslag til handlingsprogram for 2020- 
2023. Forslaget er utarbeidet med bakgrunn i kommunens overordnede mål og 
strategier, jf. Kommuneplanen 2015 - 2027. Hovedmålene i Kommunestyrets vedtatte 
kommuneplan setter retningen for rådmannens budsjettforslag. Budsjettet er fremlagt 
digitalt og finnes på kommunens nettside.   
 
https://pub.framsikt.net/2020/as/bm-2020-hp2020-2023 

 
Vurdering: 
Store investeringer innen skole, barnehage, idrett, helse og omsorg gir et løft i 
kommunens bygningsmessige kapasitet. Samtidig medfører det en økning i 
kommunens renter og avdrag.  For å finansiere dette må kommunen endre og 
redusere innholdet i tjenestetilbudet. 
 
Budsjettet for 2020 viser et underskudd på 18 mill. kr. Det tilsvarer et negativt netto 
driftsresultat på 1,2 %. Budsjettforslaget har negative driftsresultater alle årene i 
planperioden.  Det budsjetteres derfor med å bruke av kommunens oppsparte 
reserver. Det er ikke en varig løsning. Budsjettet forutsetter krav til store omstillinger 
og reduksjoner.  
 

Det forventes en stor befolkningsvekst i Ås kommune fremover. For tiden er den 
mindre enn planlagt. Nødvendige investeringer i barnehager, skoler, helse- og 
omsorgsboliger er innarbeidet for å legge til rette for et godt tjenestetilbud til en 
økende befolkning.  Det investeres for 1,63 mrd. i planperioden.  Nye investeringer 
øker kommunens lånegjeld.  
 
Det er utarbeidet finansielle måltall som skal sette rammer for investeringene 
fremover. Det er en grense for hvor stor lånegjeld kommunen kan bære. 
 
Utvikling av nye boligområder og sentrumsutvikling er en forutsetning for 
befolkningsvekst. Kommunens plan- og utviklingsarbeid er derfor prioritert.  
 
Nordby barnehage ferdigstilles i 2020 og utvidelse av Moer sykehjem i 2021. Det skal 
bygges flere omsorgsboliger. Det er lagt inn midler til utvidelse av Sjøskogen skole 
og ny Åsgård skole, samt ny flerbrukshall ved Ås videregående. Alle investeringene 
innebærer et løft i de bygningsmessige rammene for tjenestetilbudet til kommunens 
innbyggere. Rådmannen mener summen av investeringer ikke er bærekraftig, den 
går på bekostning av tjenestenes innhold og fremdrift og investeringsnivå bør 
tilpasses bedre til kommunens økonomi.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Budsjettet for 2020 viser et underskudd på 18 mill. kr. Det tilsvarer et negativt netto 
driftsresultat på 1,2 %. 
 
Alternativer: 
For å nå et forsvarlig økonomisk driftsresultat i 2023 må arbeidet med 
omstillingsprosjektet fortsatt prioriteres høyt. I tillegg må det vedtas nye besparelser.  
Rådmannen har derfor fremmet alternativer for å bedre økonomien.  Dette kan være 

https://www.as.kommune.no/
https://pub.framsikt.net/2020/as/bm-2020-hp2020-2023
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strukturelle endringer, kutt i tjenester, eiendomsskatt på bolig eller reduksjon i 
planlagte investeringer.  
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at forslag til Handlingsprogram 2020 – 2023 vedtas med 
nødvendige alternative tiltak for å få budsjettet i balanse uten å saldere med bruk av 
fond.  
 
Det foreslås å nedsette et adhoc-utvalg bestående av politikere og administrasjonen 
med formål å utrede nødvendige tiltak for å ivareta handlingsreglene fra 2021. 
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K-86/19 
Søknader om fritak for eiendomsskatt § 7 for 2020 
 
Saksbehandler:  Synnøve Roald Saksnr.:  19/00010-7 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 67/19 20.11.2019 
2 Kommunestyret 86/19 11.12.2019 

 
 
 
Formannskapets innstilling 20.11.2019: 
 Eiendommer fritatt av kommunestyret for 2020: 

 
Gnr. Bnr.  Snr. Fnr. Eiendomsbesitter Skatt Kommentar 

1 41 1 
  

NMBU 28 560   

2 42 1 
  

NMBU 1 245 580  
 

3 42 1 
 

102 Stiftelsen Kaja Barnehage 19 880  Kun bygg 

4 42 1 
 

102 NMBU 2 170  Kun tomt 

5 42 1 
 

278 Stiftelsen Åkebakke barnehage 23 170  Kun bygg 

6 44 19 
  

Follo Futura 122 570  Inkl. 44/25 

7 54 18 
  

Vestby og Ås Røde Kors 4 550  
 

8 54 371 
 

X Moerlia barnehage 23 380  Kun bygg 

9 55 97 
  

Akershus Fylkeskommune 500 220   

10 55 278 
 

X Dysterlia barnehage 30 590  Kun bygg 

11 55 358 8 
 

Norsk Sau og Geit 40 880  
 

12 58 2 
 

X Follo Ren IKS 31 850  Kun bygg 

13 61 233 
  

ÅSPRO AS 65 800  
 

14 61 263 
  

ÅSPRO AS 63 910  
 

15 61 271 
  

Stiftelsen Steinerbarnehagene i Ås 32 550  Inkl.60/41 

16 73 306 
 

X Rustadporten Barnehage SA 21 770  Kun bygg 

17 74 115 
  

Stiftelsen Knerten barnehage  16 380  
 

18 95 4 
  

Kroer Vel  13 790   

19 95 5 
 

 X Kroer Menighetsråd                                                   910  Kun bygg 

20 102 345 
  

Øvre Nordby Vel                                                  12 810   

21 104 15 
  

Stiftelsen Nordby Menighetssenter 14 980   

22 105 5 
  

Liahøy SA 17 500   

23 107 475 
  

Nordre Follo Renseanlegg IKS 186 200  
 

24 107 560 
 

X Sjøskogen Foreldrelagsbarnehage SA 
25 060  

Kun bygg 

25 111 17 
 

X Løvstad Barnehage SA 16 380  Kun bygg 

Sum 

     
2 561 440  
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Eiendommer ikke fritatt av kommunestyret for 2020: 

 
Gnr. Bnr.  Snr. Fnr. Eiendomsbesitter Skatt Kommentar 

1 75 25 
  

Granås sykehjem AS 33 390   

2 75 26 
  

Heia Eiendom AS 34 860  
 

3 107 3 
  

Hjulet Eiendom AS 23 450   

Sum 

     
91 700  

  
_____ 

 
Formannskapets behandling 20.11.2019: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 
Granås sykehjem AS og Heie Eiendom AS fritas for eiendomsskatt på næring da 
disse eiendommene er regulert til offentlig formål. 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 
Hjulet med tilhørende bygning fritas og takseres separat fra øvrig eiendom. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling « Eiendommer fritatt av kommunestyret for 2020» punktene 
1-25 ble enstemmig tiltrådt. 
Rådmannens innstilling «Eiendommer ikke fritatt fra kommunestyret for 2020»:  
 Punkt 1 Granås sykehjem AS og punkt 2 Heia Eiendom AS,  
 ble tiltrådt 6-3(H, Sp, FrP) ved alternativ votering mot H’s forslag. 
 Punkt 3 Hjulet Eiendom AS ble tiltrådt 7-2 (H, FrP) ved alternativ votering mot 
 FrP’s forslag. 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
Eiendommer fritatt av kommunestyret for 2020: 

 
Gnr. Bnr.  Snr. Fnr. Eiendomsbesitter Skatt Kommentar 

1 41 1 
  

NMBU 28 560   

2 42 1 
  

NMBU 1 245 580  
 

3 42 1 
 

102 Stiftelsen Kaja Barnehage 19 880  Kun bygg 

4 42 1 
 

102 NMBU 2 170  Kun tomt 

5 42 1 
 

278 Stiftelsen Åkebakke barnehage 23 170  Kun bygg 

6 44 19 
  

Follo Futura 122 570  Inkl. 44/25 

7 54 18 
  

Vestby og Ås Røde Kors 4 550  
 

8 54 371 
 

X Moerlia barnehage 23 380  Kun bygg 

9 55 97 
  

Akershus Fylkeskommune 500 220   

10 55 278 
 

X Dysterlia barnehage 30 590  Kun bygg 

11 55 358 8 
 

Norsk Sau og Geit 40 880  
 

12 58 2 
 

X Follo Ren IKS 31 850  Kun bygg 

13 61 233 
  

ÅSPRO AS 65 800  
 

14 61 263 
  

ÅSPRO AS 63 910  
 

15 61 271 
  

Stiftelsen Steinerbarnehagene i Ås 32 550  Inkl.60/41 

16 73 306 
 

X Rustadporten Barnehage SA 21 770  Kun bygg 

17 74 115 
  

Stiftelsen Knerten barnehage  16 380  
 

18 95 4 
  

Kroer Vel  13 790   

19 95 5 
 

 X Kroer Menighetsråd                                                   910  Kun bygg 

20 102 345 
  

Øvre Nordby Vel                                                  12 810   

21 104 15 
  

Stiftelsen Nordby Menighetssenter 14 980   

22 105 5 
  

Liahøy SA 17 500   

23 107 475 
  

Nordre Follo Renseanlegg IKS 186 200  
 

24 107 560 
 

X Sjøskogen Foreldrelagsbarnehage SA 
25 060  

Kun bygg 

25 111 17 
 

X Løvstad Barnehage SA 16 380  Kun bygg 

Sum 

     
2 561 440  

 

Eiendommer ikke fritatt av kommunestyret for 2020: 

 
Gnr. Bnr.  Snr. Fnr. Eiendomsbesitter Skatt Kommentar 

1 75 25 
  

Granås sykehjem AS 33 390   

2 75 26 
  

Heia Eiendom AS 34 860  
 

3 107 3 
  

Hjulet Eiendom AS 23 450   

Sum 

     
91 700  

  
Ås, 11.11.2019 
 
Trine Christensen  Tove Kreppen Jørgensen 
Rådmann  Kommunalsjef organisasjon og fellestjenester 
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Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg: 
Nye søknader om fritak § 7 for skatteåret 2020 
KS veileder - fritak § 7 
Nærmere om de enkelte søkere om fritak for eiendomsskatt 
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken:  
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.  
 
Fritak vedtas årlig og er begrenset til eiendommer som er oppført i denne saken. 
Fritaket må ikke være konkurransevridende.  I vedlagt notat fra KS gis det en 
nærmere beskrivelse av kommunestyrets muligheter for fritak for eiendomsskatt.  
 
Kommunestyret behandlet i egen sak retningslinjene for fritak for eiendomsskatt etter 
eiendomskatteloven § 7 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.  

 
I 2018 vedtok kommunestyret følgende punkt i forbindelse med nytt 
handlingsprogram 2019-2022, jf. K-sak 24/18 12.12.2018; 
 
Pkt. 3  
e) Eiendommer som har fått fritak for eiendomsskatt i 2019 behøver ikke å søke fritak 
påfølgende år. Det forutsettes at det ikke har vært vesentlige endringer på 
eiendommen og organisasjonsform til hjemmelshaver. Eiendomsskattekontoret skal 
utarbeide et forslag om hvilke eiendommer som fritas etter eiendomsskatteloven § 7 
a og b for skatteåret 2020 som legges frem for kommunestyret for vedtak. Forslaget 
skal basere seg på de som innvilges fritak for skatteåret 2019. For eventuelle nye 
søkere om fritak settes fristen for å søke fritak etter eiendomsskattelovens § 7 til 1. 
oktober før skatteåret. 
 
For 2020 har Ås kommune mottatt søknad om fritak for 2 eiendommer som ikke var 
behandlet av kommunestyret ved fjorårets behandling. En av søknadene sorterer 
under eiendomsskatteloven § 7 a) og den andre etter eiendomsskatteloven § 7 b). 
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Eiendommer som kan fritas:  

Nærmere om unntak for « stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna  
ein kommune, eit fylke eller staten» 
 
De aktuelle institusjonene vil ofte kunne karakteriseres som allmennyttige, men dette  
er i seg selv ikke et vilkår for adgangen til å frita. Det er imidlertid en forutsetning at 
hovedformålet ikke er å gi forretningsmessig overskudd.  
 
I følge brev fra Finansdepartementet av 12. juni 2003 sies det at det må det foretas 
en konkret helhetsvurdering, hvor man må vurdere bl.a.:  

o om stiftelsen/institusjonen utfører oppgaver som ellers måtte ivaretas av det 

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;  

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

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

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

 
Eiendommer eid av firmaer organisert som AS kan også fritas for eiendomsskatt hvis 
alle de andre kriteriene er oppfylt. 
  
Som et generelt utgangspunkt står likhetsprinsippet sentralt i norsk skatterett. 
Likhetsprinsippet innebærer at alle skattesubjekter skal behandles likt. Konkret betyr 
dette at dersom kommunestyret gir fritak til en enkelteiendom i henhold til § 7a, skal 
tilsvarende eiendommer også ha fritak. Forskjellsbehandling er bare lovlig dersom 
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vedtaksorganet kan begrunne forskjellsbehandlingen med saklige og konkrete 
hensyn understøttet av lovens ordlyd og rettspraksis. 
 
Nærmere om fritak for bygninger som har historisk verdi  
 
§ 7 b) i eiendomsskatteloven åpner for fritak av «Bygning som har historisk verde.»  
 

Hvilke eiendommer som har historisk verdi, må avgjøres etter en skjønnsmessig 
vurdering. Eksempler er bygninger som er fredet etter lov om kulturminner eller 
bevaringsverdige bygg som har verdi for allmennheten. En annen indikasjon kan 
være at det påløper en del kostnader til vedlikehold for bevaring av historiske 
bygninger. Det er viktig at fritak ikke innebærer en konkurransevridning. Det er kun 
den del av eiendommen som er fredet/bevaringsverdig som kan fritas.  
 
Det er for 2020 en søknad om fritak etter § 7 b), og det er hjulet Eiendom AS. NMBU 
har også tidligere vist til denne paragrafen i sin søknad.    
 
Nærmere om søker med endrede forhold:  
 
Granås Sykehjem AS 
Granås sykehjem har vært drevet som sykehjem siden driftsstart i 1966. De tar ikke 
ut utbytte og eiendommen oppfyller alle kriterier for fritak. Samtidig faller de også inn 
under kommunestyrets vedtak av 12.02.2014 om fritak til «Private barnehager og 
helse- og omsorgsinstitusjoner som ikke tar ut utbytte.» 
Granås sykehjem har ikke vært i drift siden desember 2015, men bygget er fortsatt 
fullt innredet som sykehjem i påvente av økt behov for sykehjemsplasser.  
Driftsstoppen kan imidlertid ikke lenger kalles midlertidig og bygget bør nå kunne tas 
i bruk til andre formål. Granås Sykehjem AS oppfyller derfor ikke lenger krav til fritak 
og Rådmannen innstiller på at eiendommen ikke fritas for eiendomsskatt. 
 
Nærmere om nye søkere: 
 

Hjulet eiendom AS  
Hjulet Eiendom AS søker fritak etter paragraf 7 b), bygning som har historisk verde.  
I søknaden skrives det at hjulet ved Gamle Mossevei er av historisk verdi som krever 
dyrt vedlikehold, men ikke gir noen inntekter for grunneier. Reklameverdien er 
begrenset etter omlegging av E6 og E18. Formfaktor og byggemetode gjør 
vedlikeholdet komplisert og dyrt.  
Eiendomsskatteloven § 7 b) henviser til «bygning som har historisk verde». Det er 
kun den del av eiendommen som er fredet/bevaringsverdig som kan fritas. Hjulet er 
en del av et av byggene på eiendommen, men sakkyndig nemnd har ikke inkludert 
selve «hjulet» i taksten. Det er derfor kun tomt og bygg på eiendommen som inngår i 
taksten. Ingen av byggene på eiendommen er fredet.  
 
Dersom kommunestyret anser hele bygget der hjulet inngår som bevaringsverdig må 
det lages nye takster på eiendommen som separerer dette bygget fra resten av den 
ordinære eiendomsmassen. Det har aldri blitt gjort en vurdering av bevaringsverdige 
bygg i Ås kommune med tanke på fritak for eiendomsskatt etter § 7b, det er derfor 
viktig å påse at likebehandling av sammenlignbare eiendommer ivaretas. 
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Da eiendommen ikke er fredet anser Rådmannen at Hjulet Eiendom AS ikke 
oppfyller krav til fritak og innstiller på at eiendommen ikke fritas for eiendomsskatt. 
 

Heia Eiendom AS 
Heia Eiendom AS søker fritak etter paragraf 7 a), eigedom åt stiftingar eller 
institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.  
Eiendommen ble leid ut til Heia sykehjem AS i mange år, frem til selskapet gikk 
konkurs i 2005. Eiendommen ble deretter leid ut til Ås kommune som brukte den som 
asylmottak i perioden 2009-2017. Etter dette har bygget stått tomt fordi eier mener 
det vil bli svært kostbart å omgjøre bygget slik at det kan brukes til andre 
næringsformål.  
Heia Eiendom AS har som vedtektsfestet formål å drive med kjøp, salg og drift av 
fast eiendom, konsulent- og regnskapstjenester og annet som står i naturlig 
forbindelse med dette, handel, kjøp og salg av aksjer og andeler, deltakelse i andre 
selskaper.  
I sin søknad om fritak skrives det at slike eiendommer bør likebehandles, og med 
dette bekrefter søker at det siktes til Granås Sykehjem.  
Heia Eiendom AS har leid ut eiendommen til andre som har brukt den som sykehjem 
og asylmottak. Søker oppfyller dermed ikke kriterie om krav til direkte eierskap. 
Eiendommen oppfyller ikke kriterier for fritak og Rådmannen innstiller på at 
eiendommen ikke fritas for eiendomsskatt. 
 

Alternativt vedtak  
Rådmannen anbefaler at alle eiendommer der kriterier for fritak er oppfylt fritas. 
Kommunestyret står imidlertid fritt til å velge om det skal innvilges fritak til disse eller 
ei. Om kommunestyret velger å ikke innvilge fritak for enkelte eiendommer er det 
viktig å påse at vedtaket ikke er konkurransevridende mellom likestilte 
næringseiendommer. 
 
Økonomiske konsekvenser:  
Fritak av eiendommer som oppfyller alle kriterier for fritak utgjør kr 2 561 440. 
Dersom kommunestyret velger å ikke innvilge fritak til de som oppfyller kriteriene vil 
dette innebære en økning av kommunens inntekter på kr 2 561 440 for 2020. 
 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-87/19 
Kommunens tilbud om legevaktstjenester og kommunale akutte 
døgnplasser fra 2021 
 
Saksbehandler:  Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.:  15/04031-23 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 73/19 11.12.2019 
2 Kommunestyret 87/19 11.12.2019 
 
 

Formannskapets innstilling 11.12.2019: 
Legges fram i møtet.  

_____ 
 

 
Saksframlegg 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Follo lokalmedisinske senter IKS avvikles ihht Selskapsavtalens § 18. Søknad 

om avvikling sendes rette departement. 

 

2. Punkt 1 forutsetter enighet blant eierne. Dersom det ikke oppnås enighet om 
avvikling eller en av deltakerkommunene varsler uttreden av selskapet varsler 
Ås kommune uttreden ihht selskapsavtalens § 17. Et varsel om uttreden av 
selskapet sendes innen 31.12.2019.  

 
3. Ås kommune samarbeider om tilbudet som i dag ytes av Follo lokalmedisinske 

senter IKS med øvrige Follokommuner som ønsker det fra 01.01.2021. 
 

 
Ås, 19.11.2019 
 
Trine Christensen Marit Leinhardt 
Rådmann Kommunalsjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: Ingen 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Daglig leder Follo lokalmedisinske senter IKS  
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Saksutredning: 
 
 
Sammendrag: 
Saken dreier seg om hvordan arbeidet rundt legevakt og kommunale øyeblikkelige 
døgnplasser skal reorganiseres gjennom neste år.  Follo lokalmedisinsk senter IKS 
må avvikles for å kunne komme i gang med nye løsninger i forhold til et samarbeid 
om tjenestene sammen med de andre medeierne og Nordre Follo kommune. Denne 
saken går likelydende i Enebakk, Frogn og Ås kommuner. 
 
Fakta i saken: 
Legevakt og kommunale akutte døgnplasser (KAD) innenfor både rus/psykiatri og 
somatisk helse er noe av de mest kompliserte - og kompetansekrevende tjenestene 
kommunene må levere, 24 timer i døgnet - 365 dager i året. Tjenesten er kostbar, 
sterkt regulert av lovverk, det er høye forventninger til tjenestene blant innbyggerne 
og tjenesten er godt brukt. 
 
Det har vært en lang tradisjon om å samarbeide rundt drift av legevakt i Norge, og 
Follokommunene har i de senere år samarbeidet om disse tjenestene gjennom Follo 
Lokalmedisinske senter IKS (heretter Follo LMS) på Ski sykehus. Disse tjenestene 
har vært legevaktstjenester og kommunale akutte døgnplasser (KAD) innenfor 
somatikk, rus og psykiatri. 
 
Tjenestene i samarbeidet har utviklet seg over tid, i tråd med lovendringer i forhold til 
samhandlingsreformen og andre sentrale føringer. I 2014 etablerte Follokommunene 
kommunale akutte døgnplasser for somatikk. I 2016 etablerte man kommunale 
akutte døgnplasser for rus og psykiatri og i 2019 etablerte noen av eierkommunene 
(Enebakk, Frogn og Ås) felles daglegevakt her. 
 
Tjenestene ivaretar veldig mange ulike problemstillinger og sykdomstilfeller. Opp i 
mot 40 % av alle som kommer til legevakt og noen videre til KAD ankommer i 
ambulanse eller i politibil. 
 
Ski og Oppegård etablerer Nordre Follo kommune 01.01.2020. I den forbindelse sa 
de opp sin avtale med IKS`et 31.12.2018, med virkning fra 01.01.2020 (ett års 
oppsigelsestid). Dette med begrunnelse i at de ønsket å løse tjenesten selv ikke i et 
IKS. Nesodden kommune sa samtidig opp sin avtale, med den begrunnelse av at de 
ønsket å etablere tilbudet i egen kommune. Et ofte uttalt ønske blant på grunn av 
reisevei. 
 
Enebakk -, Frogn – og Ås kommuner sa ikke opp avtalen, og står fra 01.01.2020 som 
eiere av selskapet, og skal fortsette driften, nedskalert, for 3 kommuner. I arbeidet 
med å nedskalere tilbudet i selskapet har det kommet frem hvor lovregulert, 
kompetansekrevende og kostbar tjenesten er – og at stordriftsfordelene ved å være 
mange kommuner er svært store. For Ås kommune sin del har tilbudet en 
kostnadsøkning på ca. 12 millioner fra 2019 til 2020 etter nedskalering, slik at dette 
også er et «dårligere» tilbud enn tidligere. Dette synliggjøres i Handlingsprogram 
med budsjett 2020 – 2023 under tjenesteområdet Kommunehelse. 
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Vurdering: 
I tillegg til disse problematiske endringene vil det nye tilbudet være forvirrende for 
befolkningen i Follo, med 2 legevakter og 2 kommunale akutte døgn enheter i 
samme bygg (Ski sykehus), og der man skal henvende seg i forhold til hvilken 
kommune man bor i. 
 
I dette arbeidet viste det seg etter hvert at legevaktssentralen med telefonnummer 
116 117 ikke kan splittes opp i flere telefonsentraler i Follo. Det aksepteres ikke av 
Helsedirektoratet. Derfor må alle kommunene fortsatt samarbeide om denne 
telefonsentralen i all overskuelig framtid. Telefonsentralen er en viktig funksjon i 
legevakten. Det er her det første møtet med innbyggerne er, og her veiledes og 
sorteres pasientene før de kommer til legevakten. Nasjonale krav tilsier at 80 % av 
alle innringere skal få svar innen 2 minutter. Dette er et krav selskapet ikke har klart å 
oppfylle. Det siste året har denne svarprosenten ligget på 62-69 %. Sentralen bør 
derfor styrkes fra 2 til 3 sykepleiere på vakt hele døgnet. Det tilsier ca. 14 årsverk 
men kan eventuelt nedjusteres i de roligste periodene på døgnet / uka. 
Rådmannen mener at tilbudet fra 2020 ikke er godt nok dessuten at det blir for 
kostbart. Kommunen har derfor rettet en henvendelse til Nordre Follo kommune som 
følger: 
 

Ås kommune henvender seg med dette til Nordre Follo kommune med 
forespørsel om å kjøpe – eller samarbeide om, i et vertskommunesamarbeid 
eller liknende, legevaktstjenester 24 timer pr døgn / 365 dager pr år og 
kommunale akutte døgnplasser for både somatikk og rus/psykiatri fra 
01.01.2021. Tilbudet kan eventuelt gis i denne form også tidligere om det er 
hensiktsmessig og lar seg gjøre. 
Ås kommune ønsker en snarlig bekreftelse på denne henvendelsen, slik at vi 
kan iverksette de prosesser som da må til i egen kommune før 31.12.2019. 

 
Nordre Follo svaret i sitt brev til Ås kommunes henvendelse: 
 

Nordre Follo takker for henvendelsen vedrørende kjøp eller 
vertskommunesamarbeid om døgnlegevakt, legevaktsentral – og KAD 
tjenester fra 2021. 
I henhold til vedtak i Fellesnemda 06.12.2018 kan Nordre Follo bekrefte at det 
åpnes for salg av tjenestene til Follokommunene. Et eventuelt samarbeid i 
form av vertskommunesamarbeid må til politisk behandling.  
Nordre Follo vil invitere til dialog i uke 47 og ønsker en snarlig avklaring av 
driftsform. 
Nordre Follo ser frem til videre arbeid til beste for innbyggerne i Folloregionen. 

 
Eierkommunene må derfor nå først vedta avvikling av selskapet for så å sende 
søknad om dette til departementet. Når dette er godkjent vil representantskapet 
opprette et avviklingsstyre som gjennomfører avviklingen etter de lover og regler som 
er gjeldene på feltet. Avslutningsvis gjennomføres avslutningen av selskapet med et 
avslutningsregnskap. Dette skal politisk behandles i alle eierkommunene. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Dette er for tidlig å vurdere helt eksakt da det kommer an på tilbudet man jobber frem 
med de andre kommunene, spesielt i forhold til kvalitet og innhold, og må derfor 
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konkretiseres på et senere tidspunkt. Allikevel må det påpekes at dette er en tjeneste 
med betydelige stordriftsfordeler som er en av motivasjonene til å gjøre dette grepet, 
som denne saken er. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
 
Alternativer: 
Fortsette i et IKS om andre kommuner også ønsker dette eller forsøke å på sikt 
etablere tjenesten lokalt på egen hånd i Ås kommune. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Legevakt og kommunale akutte døgnplasser (KAD) innenfor både rus/psykiatri og 
somatisk helse er noe av de mest kompliserte - og kompetansekrevende tjenestene 
kommunene må levere, 24 timer i døgnet og 365 dager i året. Derfor er dette en 
tjeneste det er mange stordriftsfordeler ved, både i forhold til rekruttering av 
kvalifisert personell, kvalitet og økonomi. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at man gjennomfører disse vedtakene og jobber mot en 
felles løsning innen 2021. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart og oppsigelse innen 31.12.2019. 
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K-88/19 
Utvidelse av Krise- og incestsenteret med egen boenhet for menn 
 
Saksbehandler:  Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.:  15/02537-6 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 68/19 20.11.2019 
2 Kommunestyret 88/19 11.12.2019 
 

 
Formannskapets innstilling 20.11.2019: 
1) Stiftelsen LIV, Org nr 977 132 908, har til formål å erverve og drive lokaler som 
skal stilles til disposisjon for Krise- og Incestsenteret i Follo IKS. Ås kommune 
godkjenner at Stiftelsen liv kan ta opp et lån på 25 mill. kr til utvidelse av Krise- og 
Incestsenteret i Follo IKS.   
 
2) Stiftelsen LIV har et eksisterende lån med låne-nummer 8317.51.93084 på 5,6 
mill. kr per utgangen av 2019.  Eksisterende lån har i dag simpel kausjon. 
Eierkommunene garanterer for lånet etter en fast nøkkel ut fra eierandelen i Krise og 
incestsenteret IKS ved inngåelsen av lånet. Dette lånet erstattes med et nytt lån med 
selvskyldner kausjon.  
 
3) Nytt låneopptak på 25 mill. kr og eksisterende lån med endret garantiansvar slås 
sammen til et lån på 30,6 mill. kr.   
 
4) Ås kommune garanterer med selvskyldnerkausjon for 15 % (eierandelen etter 
befolkningstall 1.1.2019) av lån på kr 30,6 mill. kr som Stiftelsen LIV tar opp til 
utvidelse av lokaler til Krise- og Incestsenteret i Follo IKS og refinansiering av 
eksisterende lån.  
 
5) Garantien gjelder for lånets hovedstol, maks 15 % av 30,6 mill. kr kroner med 
tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte 
renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 15 
% av 33,66 mill. kr. 
 
6) Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 25 
år med tillegg av 2 år, jfr. garantiforskriftenes § 3. 
 

_____ 
 
 
Formannskapets behandling 20.11.2019: 
Rådmannen bes legge frem et notat med utfyllende opplysninger til kommunestyret. 
 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
1) Stiftelsen LIV, Org nr 977 132 908, har til formål å erverve og drive lokaler som 
skal stilles til disposisjon for Krise- og Incestsenteret i Follo IKS. Ås kommune 
godkjenner at Stiftelsen liv kan ta opp et lån på 25 mill. kr til utvidelse av Krise- og 
Incestsenteret i Follo IKS.   
 
2) Stiftelsen LIV har et eksisterende lån med låne-nummer 8317.51.93084 på 5,6 
mill. kr per utgangen av 2019.  Eksisterende lån har i dag simpel kausjon. 
Eierkommunene garanterer for lånet etter en fast nøkkel ut fra eierandelen i Krise og 
incestsenteret IKS ved inngåelsen av lånet. Dette lånet erstattes med et nytt lån med 
selvskyldner kausjon.  
 
3) Nytt låneopptak på 25 mill. kr og eksisterende lån med endret garantiansvar slås 
sammen til et lån på 30,6 mill. kr.   
 
4) Ås kommune garanterer med selvskyldnerkausjon for  15 % (eierandelen  etter 
befolkningstall  1.1.2019) av lån på kr  30,6 mill. kr som Stiftelsen LIV tar opp til 
utvidelse av lokaler til Krise- og Incestsenteret i Follo IKS og refinansiering av 
eksisterende lån.  
 
5) Garantien gjelder for lånets hovedstol, maks 15 % av 30,6 mill. kr kroner med 
tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte 
renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 15 
% av 33,66 mill. kr. 
 
6) Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 25 
år med tillegg av 2 år, jfr. garantiforskriftenes § 3. 

 
 
Ås, 13.11.2019 
 
Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt 
Rådmann Kommunalsjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyret 
 
Vedlegg:  
Ingen 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
KISIF 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Representantskapet for Krise og incestsenteret i Follo IKS (heretter KISIF) vedtok i 
sitt møte den 09.10.2019:  

 

 
Fakta i saken: 
Fra krisesenterloven kom i 2010 og frem til i dag, har Krise- og incestsenteret hatt 
mulighet for å gi menn et botilbud i eksisterende bygg.  KISIF hadde fra starten en 
hybel for menn, og har i seinere tid utvidet med en boenhet til.  

Man ser at befolkningsøkning og etterspørsel etter tilbudet tilsier at det er behov for 
en utvidelse av tilbudet som etter loven skal gis.  

 
Vurdering: 
Det er i denne sammenheng vurdert om det finnes eksisterende tilbud til våre menn i 
andre regioner. Det er avklart at ingen av de som har et krisesentertilbud til menn i 
dag, kan tilby Follo en fullverdig tjeneste.  

Det ble i denne forbindelse sendt et notat om det manglende tilbudet til 
Representantskapet for IKS`et. 

Ut fra dette har representantskapet konkludert med at tilbudet til menn bør utvides, 
både med antall rom for fremtidig bruk, og med den samme standarden som 
kvinnene som bor her, har. 
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Stiftelsen LIV, som eier Langbakken 9, har derfor startet planlegging av videre 
utbygging av eiendommen i tråd med nye krav og behov.  

 
Økonomiske konsekvenser: 
AS Bygganalyse har fått i oppdrag å gjennomføre en kalkyle for krise- og 
incestsenteret i Follo. Kalkylen er gjennomført med bruk av ISY Calcus. Kalkylen 
er organisert iht. bygningsdelstabellen i NS 3451/53. 

Bygganalyse har kalkulert bygningsmessige arbeider, samt tekniske fag. 

Det er Stiftelsen LIV som vil stå som byggherre. 

I dag har stiftelsen et restlån på ca. 6 millioner, og beregningen viser at tilbygget vil 
komme på ca. 25 millioner. Dette må lånefinansieres.  

I tråd med selskapsavtalen har vertskommunens økonomiavdeling beregnet 
kostnader og økte utgifter for kommunene.  

  

 

 
 
Et låneopptak på 25 mill. kr medfører årlige renter og avdrag på til sammen 1,625 
mill. kr: 
 
Låneopptak 25 000 000 

2,5 % rente, rentekostnad år 1 625 000 

Årlig avdrag 25 års avdragstid 1 000 000 

Sum renter og avdrag - år 1 1 625 000 
 

Basert på innbyggertall per 1.1.2019, i tabell under, gir det følgende fordeling av 
bidrag per kommune i %. Det er lagt til grunn at Enebakk kommune skal bidra med et 
tilskudd tilsvarende 50 % av innbyggertallet: 
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Eierandel 

          
Innbyggertall                            
1.1.2019 

                     
Eierandel 

Nordre Follo 58434 43 % 
 
Enebakk (50 % 
innbyggertall)  5513 4 % 
 
Ås 20138 15 % 

Vestby 17824 13 % 

Nesodden 19488 14 % 

Frogn 15761 11 % 

 
Fordelingen vil endre seg over tid som følge av endring i kommunens innbyggertall. 
Videre vil rentekostnaden gradvis reduseres etter hvert som lånet nedbetales over 25 
år.  Det vil være en usikkerhet knyttet til hvordan rentenivået utvikler seg den neste 
25 årene. Merkostnaden legges til den enkelte kommunes årlige betaling til krise - og 
incestsenteret. 
 
Nærmere om kommunal garanti 
Reglene om kausjoner og annen økonomisk garanti finnes i kommunelovens § 51 og 
Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier. 

 
Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier, FOA -02-02-2001gjelder når 
kommuner og fylkeskommuner stiller kausjon eller annen økonomisk garanti for 
virksomhet som drives av andre enn kommunen selv. 
 
Når en kommune stiller garanti for tredjepersons økonomiske forpliktelse, kan 
kommunen forplikte seg ved simpel kausjon eller selvskyldnerkausjon. 
 
Selvskyldnerkausjon og simpel kausjon 
Selvskyldnerkausjon innebærer at kreditor ved mislighold kan gå direkte på 
garantisten, uten først å måtte søke dekning hos låntaker. 

Bankenes kapitaldekningsregler sier at lån med selvskyldnerkausjon risikovektes på 
lik linje som utlån til kommuner og fylkeskommuner. Det betyr at slike lån oppnår 
samme gode rentebetingelser som lån gitt til en kommune. 
 
Ved bruk av simpel kausjon må kreditor ved eventuelt mislighold først søke dekning 
hos skyldneren, før kreditor kan kreve noe fra kausjonisten. Dette gjør at bankene 
vekter risikoen på lånet hyere og dermed vil kreve en høyere rente.  
 
Det anbefales å inngå en selvskyldner kausjon da dette vil bidra til bedre 
rentebetingelser på lånet.  
 
Endring av garantiansvar på eksisterende lån 
Stiftelsen LIV har et eksisterende lån med lånenummer 8317.51.93084 på 5,6 mill. kr 
per utgangen av 2019.  Eksisterende lån har i dag simpel kausjon etter en fast 
fordeling fra eierkommunene. Dette lånet foreslås erstattet med et nytt lån med 
selvskyldner kausjon som slås sammen med det nye lånet på 25 mill. 
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kr.  Kommunene må dermed garantere med en selvskyldnerkausjon for et lån på 
totalt 30, 6 mill. kr.  Kommunen påtar seg et større ansvar ved å endre lånet fra 
simpel kausjon til selvskyldner kausjon. Men samtidig får Stiftelsen LIV bedre 
rentebetingelser, da dette gir banken større sikkerhet for lånet.   
 
Dagens lån har en restløpetid på 7 år og 1 mnd. Med det nye vedtaket og 
sammenslåing av lånene vil ny nedbetalingsprofil bli 25 år på hele lånet.  
 
Kommunenes eierandeler 
Eierkommunene garanterer for en andel av lånet etter eierandel basert på 
innbyggertall per 1.1.2019. Enebakk har en eierandel basert på 50 % av 
innbyggertallet: 
 

 

           Innbyggertall 
           1.1.2019                Eierandel 

 
Nordre Follo 58434 43 % 
Enebakk (50 % 
innbyggertall) 5513 4 % 
 
Ås 20138 15 % 

Vestby 17824 13 % 

Nesodden 19488 14 % 

Frogn 15761 11 % 

 
Garantiandelen holdes fast gjennom lånets levetid.  
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
 
Alternativer: 
Det er vanskelig å se for seg alternativer da dette er et lovkrav, samt at det ikke 
finnes annet tilbud i omegn som Follo kan benytte. Et alternativ vil kunne være å 
utsette prosjektet noe, men dette utfordrer da kommunenes oppfølging av lovkravet. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Fra krisesenterloven kom i 2010 og frem til i dag, har Krise- og incestsenteret hatt 
mulighet for å gi menn et botilbud i eksisterende bygg. Man ser nå at 
befolkningsøkning og etterspørsel etter tilbudet tilsier at det er behov for en utvidelse 
av tilbudet som etter loven skal gis.  

Ut fra dette er det konkludert med at tilbudet til menn bør utvides, både med antall 
rom for fremtidig bruk, og med den samme standarden som kvinnene som bor her 
har. 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-89/19 
Navnendring Ås demenssenter til Moertunet 
 
Saksbehandler:  Sissel Vibeke Ruud-Hansen Saksnr.:  19/03476-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 69/19 20.11.2019 
2 Kommunestyret 89/19 11.12.2019 
 

  
 
Formannskapets innstilling 20.11.2019: 
Ås demenssenter endrer navnet til Moertunet, fra den 01.01.2020. 
 

_____ 
 
Formannskapets behandling 20.11.2019: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

_____ 
 
 
 

Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
Ås demenssenter endrer navnet til Moertunet, fra den 01.01.2020. 
 
 
Ås, 05.11.2019 
 
Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt 
Rådmann Kommunalsjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyret 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg til saken 
 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Virksomhetsleder sykehjem og boliger  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret i Ås kommune har tidligere bedt rådmannen vurdere navnet Ås 
demenssenter da flere politikere har fått henvendelser fra innbyggere om misnøye 
om navnevalget. Kommunen har derfor i lengre tid registrert hendelser og utsagn om 
navnet fra brukere, pårørende og ansatte, samt gjennomført en «navn prosess» med 
de ansatte. 
 
Ansatte ved Ås demenssenter gir ettertrykkelig uttrykk for at navnet «Ås 
demenssenter» oppfattes negativt av de som er mottakere - eller pårørende av 
mottakere til tilbudet. Det er godt skiltet både utenfor - og inne i bygget, og det er ikke 
mulig å overse at det er Ås demenssenter man skal til, når man skal dit. Flere av 
pasienter både på dagsenteret og avdelingene reagerer sterkt på navnet. De gir 
uttrykk for at de opplever navnet som krenkende og at det er en konstant påminnelse 
om hva de lider av.  
 
Som et ledd i arbeidet med å skape større forståelse og bryte ned stigma knyttet til 
sykdommen demens, er det derfor ønskelig at navnet endres fra Ås demenssenter til 
Moertunet. Moertunet er et kjent - og positivt ladet navn for de fleste innbyggerne i Ås 
kommune. Det er hensiktsmessig å gjøre denne navnendringen fra 01.01.2020 da 
det krever noe arbeid både ifht innvendig og utvendig skilting, samt endringer i alle 
systemer, kart o.l.  
 
Fakta i saken: 
Kommunestyret i Ås kommune har tidligere bedt rådmannen vurdere navnet Ås 
demenssenter da flere politikere har fått henvendelser fra innbyggere om misnøye 
om navnevalget. Kommunen har derfor i lengre tid registrert hendelser og utsagn om 
navnet fra brukere, pårørende og ansatte, samt gjennomført en «navne prosess» 
med de ansatte. 
 
I Ås kommune er det mange personer som har en demensdiagnose. Det er 
sannsynlig også mørketall og udiagnostiserte personer. Diagnosen demens er 
fortsatt tabubelagt. Mange av de som både hukommelsesteamet, dagsenteret ved Ås 
demenssenter og ansatte ved Ås demenssenter møter, som har denne diagnosen, 
gir uttrykk for at de opplever mye stigmatisering knyttet til diagnosen. 
 
Vurdering: 
Ansatte ved Ås demenssenter gir ettertrykkelig uttrykk for at navnet «Ås 
demenssenter» oppfattes negativt av de som er mottakere - eller pårørende av 
mottakere til tilbudet. Det er godt skiltet både utenfor bygget og inne i bygget, og det 
er ikke mulig å overse at det er Ås demenssenter man skal til, når man skal dit. 
  

Flere av pasienter på både dagsenteret og på avdelingene reagerer sterkt på navnet. 
De gir uttrykk for at de opplever navnet som krenkende og at det er en konstant 
påminnelse om hva de lider av.  
 
Kommentar fra en beboer ved enheten; «ja, det er ikke alle som får klistret diagnosen 
sin på husveggen sin, det gir meg rett og slett en vond følelse i magen som om jeg 
bare er min diagnose». 
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Det er også flere tilfeller av pasienter eller pårørende som takker nei til tilbud om 
dagsenterplass. Pårørende har for eksempel uttalt: «Det er et flott tilbud og flotte 
lokaler, men hun skal ikke dit med det navnet».  
 
Hver dag når ansatte og brukere kommer med bussen til dagsenteret blir det det 
kommentert «Ås demenssenter, ja nå vet alle diagnosen»… Og hver dag blir det litt 
negativ prat om dette fra brukerne før man går inn. Det samme skjer når de er ute og 
går tur ut fra enheten. Ansatte opplever at brukere av dagsenteret skynder seg litt 
ekstra for å komme vekk fra enheten slik at andre ikke skal se hvor de kommer fra.  
 
I disse tjenestene er man opptatt av å se hele mennesket, uavhengig av 
demensdiagnosen. Det er først når man ser mennesket bakenfor sykdommen, at 
tjenestene som gis oppleves meningsfulle av mottakeren av tjenesten. Det er 
mottakeren av tjenestene som skal være hovedpersonen i eget liv og kommunens 
tjenester skal tilrettelegges ut ifra den enkelte person.  
Når beboere/brukere/pårørende av tjenestene gir uttrykk for at ved å enten bo - eller 
komme til Ås demenssenter, gir dem en opplevelse at vi som tjenesteytere bare ser 
sykdommen, gir dette sterke signaler på at navnendringen både har stor verdi og 
bygger under hele tankesettet om at beboere/brukere er hovedpersonen i eget liv og 
har reelle innflytelse på saker som angår dem.  
 
Som et ledd i arbeidet med å skape større forståelse og bryte ned stigma knyttet til 
sykdommen demens, er det derfor svært ønskelig at navnet endres fra Ås 
demenssenter til Moertunet. 
  
Moertunet er et kjent og positivt ladet navn for de fleste innbyggerne i Ås kommune 
og man har også sett i dødsannonser at pårørende har skrevet «takk til alle ansatte 
på Moertunet» i stedet for Ås demenssenter da de opplever dette navnet som så 
stigmatiserende.  
 
Rådmannen ønsker å arbeide for at Ås blir satt på kartet som en demensvennlig by 
med alt dette innebærer, og denne navnendringen representerer også starten på 
dette viktige arbeidet.  
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Navnendringen medfører en liten økonomisk konsekvens. Kommunen må bytte 
skilting utenfor - og inne i bygget, samt endre navn i alle systemer, kart etc.  
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
 
Alternativer: 
Det er et alternativ å beholde dagens navn, Ås demenssenter, eller velge et annet 
navn. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunestyret i Ås kommune har tidligere bedt rådmannen vurdere navnet: Ås 
demenssenter da bl.a. flere politikere har fått henvendelser fra innbyggere om 
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misnøye om navnevalget. Kommunen har derfor i lengre tid registrert hendelser og 
utsagn om navnet fra brukere, pårørende og ansatte, samt gjennomført en «navn 
prosess» med de ansatte. 
 
Ansatte ved Ås demenssenter gir ettertrykkelig uttrykk for at navnet «Ås 
demenssenter» oppfattes negativt av de som er mottakere - eller pårørende av 
mottakere til tilbudet.  
 
Rådmannen konkluderer derfor at navnet bør endres fra Ås demenssenter til 
Moertunet. 
 
Moertunet er et kjent - og positivt ladet navn for de fleste innbyggerne i Ås kommune. 
Det er hensiktsmessig å gjøre denne navnendringen fra 01.01.2020 da det krever 
noe arbeid både ifht innvendig – og utvendig skilting, samt endringer i alle systemer, 
kart o.l.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
01.01.2020 
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K-90/19 
Bosetting av flyktninger 2020 
 
Saksbehandler:  Anders Glette Saksnr.:  19/00067-36 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 70/19 20.11.2019 
2 Kommunestyret 90/19 11.12.2019 
 

  
 
Formannskapets innstilling 20.11.2019: 
Ås kommune bosetter 15 nye flyktninger i 2020. 

_____ 
 
 
Formannskapets behandling 20.11.2019: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 
Ås kommune bosetter 10 nye flyktninger i 2020. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble tiltrådt 6-2 (H, FrP) ved alternativ votering mot H’s forslag. 

_____ 
 
 
 
 

Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
Ås kommune bosetter 15 nye flyktninger i 2020. 

 
 
 
Ås, 07.11.2019 
 
Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt 
Rådmann Kommunalsjef 

 

Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret  
 
Behandlingsrekkefølge:  
Formannskap  
Kommunestyret  
 
Vedlegg:  
Anmodning 2020 - Ås kommune 
Kriterier for anmodning 2020 
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Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken:  
Ingen 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Nav leder 
 
 

Saksutredning 
 
 
Sammendrag:  
IMDi har anmodet Ås kommune om å ta imot 15 nye flyktninger i 2020. Rådmannen  
anbefaler at Ås kommune følger IMDis anmodning og bosetter 15 flyktninger i 2020. 
 
Fakta i saken:  
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har i brev av 25.10.19 anmodet  
kommunen om å bosette 15 flyktninger i 2020. IMDi oppfordrer kommunen til å fatte 
vedtak i tråd med antallet i anmodningen. Vedtaket skal ikke inkludere 
familiegjenforente eller ha andre forbehold. Videre opplyser IMDi at anmodningen 
skjer på bakgrunn av prognoser som viser at det er behov for å bosette 5 100 
flyktninger i Norge i 2020.  
 
Fordeling av flyktninger til bosetting mellom kommunene skjer etter kriterier fra 
Kunnskapsdepartementet (se vedlegg).  
 
Organisering av bosetting og integreringsarbeid i kommunen:  
NAV Ås har det helhetlige ansvaret for bosetting og integrering av flyktninger i  
kommunen. Bosetting av nye flyktninger skjer både i kommunale boliger og i private  
utleieboliger. Ved bosetting i kommunale boliger har eiendomsavdelingen ved 
boligkontoret ansvar for forvaltning av leieforholdene.  
Ås kommunale fastlegekontor gjør førstegangs helseundersøkelser av flyktninger 
som bosettes og som ikke har fått denne undersøkelsen i asylmottak. Videre er 
enhet for forebyggende helse, skoler og barnehager involvert ved bosetting og 
oppfølging av familier med barn.  
 
Introduksjonsordningen er det viktigste virkemiddelet for integrering av flyktninger 
som bosettes i en kommune. NAV Ås har et hovedansvar for 
introduksjonsprogrammet i Ås kommune. Ås Voksenopplæring står for undervisning i 
norsk og samfunnskunnskap, grunnskole for voksne og annen undervisning som 
inngår i flyktningenes introduksjonsprogram.  
 
Etter vedtak i kommunestyret sak 43/19 har Ås kommune inngått et administrativt 
vertskommunesamarbeid om voksenopplæring- og kvalifiseringstilbud etter 
opplæringsloven og introduksjonsloven med Frogn og Vestby kommuner. 
Samarbeidet trer i kraft 1. januar 2020.  
 
Ås kommune forventer at samarbeidet vil føre til økt kvalitet i 
introduksjonsprogrammet ettersom et høyere deltakerantall gir mulighet for bedre 
differensiering og individuell tilpasning av programmet. 
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Status for bosetting og integrering i 2019  
Kommunestyret vedtok å bosette 10 flyktninger i 2019. Vedtaket ble gjort 13.02.2019 
i kommunestyrets sak 01/19. De 10 flyktningene ble bosatt i løpet av første halvdel 
av 2019. 
 
Av de 10 bosatte flyktningene ble 4 bosatt i kommunale boliger, mens 6 ble bosatt i 
boliger med kommunal tildelingsrett. Ingen av de 10 bosatte flyktningene i 2019 var 
overføringsflyktninger. 
 
Overgang fra deltakelse i introduksjonsprogram til arbeid og utdanning er det 
viktigste måleparametret for integreringen. Her har Ås kommune over en lengre 
periode oppnådd gode resultater. 

    Ås kommune  Hele landet 
2018:    73 %   55 % 
2017:    53 %   48 % 
2016:     45 %   46 % 
2015:    67 %   ---  % * 
2014:    75 %   44 % 
 

* tall på nasjonalt nivå ikke publisert for 2015.  
 

Tallene baseres på kommunenes rapportering av flyktningenes primærbeskjeftigelse 
ved avslutning av introduksjonsprogrammet i kommunen.  
 
Arbeidet med å få flest mulig av flyktningene over i arbeid og utdanning blir fortsatt 
hovedfokus i kommunens integreringsarbeid. Samtidig erkjennes det at god 
integrering kjennetegnes av mer enn hvorvidt de voksne flyktningene kommer i 
arbeid. Flyktningtjenesten i NAV Ås arbeider med hele familier, fra de ankommer Ås, 
og gjennom de første 5 årene som bosatte i Ås kommune.  
 
Bistanden som gis den enkelte flyktning og familie er behovsprøvd, men 
kjennetegnes av tett oppfølging. I familier med barn er flyktningtjenesten gjerne med i 
møter mellom foreldre og skole, for å kunne gi bedre veiledning i foreldrerollen. NAV 
Ås har også et tett samarbeid med barneverntjenesten, både om forebyggende 
informasjonsarbeid og i enkeltsaker.  
 
Arbeid med frivilligheten om fritidsaktiviteter både for voksne og barn er en annen 
viktig del av arbeidet. Her er Ås og Vestby Røde Kors, idrettslagene, og kulturskolen 
viktige samarbeidspartnere.  
 
Med manglende språk- og systemforståelse oppleves også helsevesenet som 
vanskelig tilgjengelig for flere av flyktningene. Flyktningtjenesten bistår i slike saker 
med veiledning, praktisk bistand og koordinering. Særlig i saker som krever 
samarbeid mellom fastleger, kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenesten 
er flyktningtjenesten deltakelse vesentlig.  
 
For å bedre kunne ivareta det helhetlige integreringsarbeidet i kommunen har 
rådmannen i forslag til handlingsprogram 2020 – 2023 foreslått som tiltak å utvikle 
kvalitetsindikatorer for integreringsarbeidet i Ås. Med dette vil en kunne få et nyttig 
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styringsverktøy for administrasjonen samtidig som lokalpolitikere får et bedre 
grunnlag for å gjøre kunnskapsbaserte beslutninger i saker som gjelder bosetting og 
integrering av flyktninger.  
 
Vurdering:  
Rådmannen vurderer at bosetting av 15 nye flyktninger i 2020 kan skje gjennom 
ressursbruk som foreslått i handlingsprogrammet for 2020 -2023.    
 
 
Økonomiske konsekvenser:  
Kommunen mottar integreringstilskudd fra staten. Tilskuddet skal gi en rimelig 
dekning av kommunenes gjennomsnittlige merutgifter til bosetting og integrering av 
flyktninger i bosettingsåret og de neste fire årene. Foruten integreringstilskuddet 
mottar kommunen norsktilskudd for å dekke kostnader med undervisningstilbudet i 
norsk og samfunnskunnskap. Kommunen mottar også andre tilskudd ved bosetting 
av enkelte av flyktningene med særlige behov. 
  
Satsene for integreringstilskudd er i 2019 som følger: 
 

 
 
Miljømessige konsekvenser:  
Ingen kjente konsekvenser.  
 
Alternativt vedtak:  
Ås kommune bosetter ikke flyktninger i 2020.  
 
Konklusjon:  
Rådmannen anbefaler at Ås kommune bosetter 15 nye flyktninger i 2020.  
 

 

 
  

Tilskuddsår Bosettingsår                                            

Integreringstilskudd år 1 2019 

Enslige voksne 237 000 

Voksne 190 500 

Enslige mindreårige 187 000 

Barn 190 500 

Integreringstilskudd år 2  2018 Alle flyktninger 242 000 

Integreringstilskudd år 3  2017 Alle flyktninger 172 000 

Integreringstilskudd år 4  2016 Alle flyktninger 85 500 

Integreringstilskudd år 5  2015 Alle flyktninger 71 600 

Barnehagetilskudd  2019 Barn 0-5 år 26 000 

Eldretilskudd  2019 Voksne over 60 år 171 800 
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K-91/19 
Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  19/03789-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 91/19 11.12.2019 
 
 

Kontrollutvalgets innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS. 
2. Kommunestyret slutter seg til fremlagte selskapsavtale for Viken   
    Kontrollutvalgssekretariat IKS. 
3. Til representantskapet i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS velges følgende: 

a) Medlem: Ordfører 
b) Vara: Varaordfører 

4. Kommunestyret forutsetter at nytt kontrollutvalgssekretariat ivaretar 
    sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget fra og med 01.01.2020, eventuelt når 
    selskapet er opprettet. 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kontrollutvalget 
Kommunestyret 
 
 
Vedlegg: 
1. Saksutskrift Ås KU sak 36-19 - Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget 
2. Saksutskrift Styret i FIKS sak 14-19 Etablering av Viken Kontrollutvalgssekretariat 
IKS 
3. Selskapsavtale Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS 260919 
4. Utredning Viken Kontrollutvalgssekretariat - rettet 030719 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
kontrollutvalget v/Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
rådmannen 
 
 

Saksutredning: 
 

Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) oversendte 03.12.2019 sak 
fra kontrollutvalget til kommunestyret. Utvalgets innstilling, behandling og 
saksutredning m/vedlegg følger av vedlegg 1 – 4. 
 
Kontrollutvalget innstiller direkte til kommunestyret.  
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K-92/19 
Forslag om endring av navn på Ås kommunale 
voksenopplæringssenter 
 
Saksbehandler:  Svein Magne Sirnes Saksnr.:  19/03382-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 72/19 20.11.2019 
2 Kommunestyret 92/19 11.12.2019 

 
 
Formannskapets innstilling 20.11.2019: 
Ås kommunale voksenopplæringssenter endrer navn til Ås læringssenter 1.1.2020. 
 

_____ 
 
Formannskapets behandling 20.11.2019: 
HiIde Kristin Marås (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Kostnader knyttet til navnebytte dekkes innenfor budsjett, og kostnadene fordeles på 
de deltagende kommunene. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
H’s forslag ble nedstemt 8-1 (H). 

_____ 
 
 

 
Saksfremlegg 

 
Rådmannens innstilling: 
Ås kommunale voksenopplæringssenter endrer navn til Ås læringssenter 1.1.2020. 
 
 
08.11.2019 
 
Trine Christensen 
Rådmann 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: Ingen 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Rektor   
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ås kommunale voksenopplæring får ny identitet gjennom det nye samarbeidet 
mellom Frogn, Vestby og Ås. Voksenopplæringssenteret får navnet Ås læringssenter 
fra 1.1.2020. 
 
Fakta i saken: 
I forbindelse med inngåelse av vertskommunesamarbeid om voksenopplæring 
mellom Ås, Frogn og Vestby kommuner er det satt fram ønske om at det endrer navn 
til Ås læringssenter fra og med 1.1.2020. Forslaget har vært drøftet med tillitsvalgte 
lokalt, og det er blitt lagt fram for samarbeidsrådet for vertskommunesamarbeidet. 
Alle støtter forslaget. 
 
Det er flere voksenopplæringssentre som har fått betegnelsen læringssenter i de 
senere årene. 
 
 
Vurdering: 
Ås kommunale voksenopplæringssenter får en ny identitet gjennom 
vertskommunesamarbeidet med Frogn og Vestby. Det legges opp til en fornyelse og 
modernisering av deler av opplæringen. Ansatte og rektor har bl.a.fanget opp 
signalene fra sentrale myndigheter om å arbeidslivsrette introduksjonstilbudet, som 
blir en prioritert oppgave framover.  
 
Også voksenopplæringstilbudet ved Ås videregående skole kalles Ås 
voksenopplæring, og det er ofte forvekslinger med Ås kommunale 
voksenopplæringssenter. Det nye navnet vil kunne forhindre det. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Kostnadene ved navnebytte er minimale.  
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
 
Alternativer: 
Det nåværende navnet beholdes. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Forslaget om nytt navn støttes. Det er et kort og greit navn, og det kan være fornuftig 
å gi senteret nytt navn i forbindelse med at vertskommunesamarbeidet trer i kraft. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
1.1.2020 
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K-93/19 
Borgerlig vigsel i Ås kommune - reglement og organisering etter 
evaluering 
 
Saksbehandler:  Jan Einbu Saksnr.:  17/02521-14 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 71/19 20.11.2019 
2 Kommunestyret 93/19 11.12.2019 
 
 

  
 
Formannskapets innstilling 20.11.2019: 
Reglement for borgerlig vigsel videreføres på ubestemt tid, jf. reglement av 
13.12.2017. 

_____ 
 
Formannskapets behandling 20.11.2019: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

_____ 
 
 
 

Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
Reglement for borgerlig vigsel videreføres på ubestemt tid, jf. reglement av 
13.12.2017. 
 
Ås, 05.11.2019 
 
Trine Christensen Tove Kreppen Jørgensen 
Rådmann  Kommunalsjef organisasjon og 

fellestjeneste 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 

Vedlegg: 
1. Saksutskrift med vedtatt reglement, K-sak 80/17, 13.12.2017  
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Ordfører og varaordfører   
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Reglement for borgerlig vigsel foreslås videreført på ubestemt tid. 
 
Fakta i saken: 
Fra 01.01.2018 overtok kommunene ansvaret for borgerlige vigsler. Organisering og 
reglement for gjennomføring av borgerlig vigsler ble vedtatt i K-sak 80/17 av 
13.12.2017. I vedtaket er følgende nedfelt:    

Kommunestyret vedtar reglement for vigsler i Ås kommune. Reglementet 
gjelder fra tidspunktet vigselsmyndigheten overføres til kommunene for en 
periode på to år. Før kommunestyret vedtar nytt reglement skal organisering 
og reglement evalueres. 

Nytt reglement og eventuell endring i organisering må vedtas før 01.01.2020. 
 

Det ble i 2018 foretatt 19 vigsler, derav 17 vigsler av ordfører og 2 av varaordfører.  
I 2019 er det pr. 4.11.2019 foretatt 22 vigsler, alle av ordfører.  
 
Vurdering: 
Rådmannen vurderer at organisering og reglementet for borgerlige vigsler fungerer 
tilfredsstillende og at det pr. d.d. ikke er nødvendig å foreta endringer.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Basert på erfaringene fra 2018 og 2019 er ressursbruk for administrasjon ca. 5 timer 
pr. vigsel. Bruk av Ås kulturhus´ lille sal som seremonilokale innebærer tapte 
leieinntekter.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Reglementet videreføres på ubestemt tid da det fungerer tilfredsstillende. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-94/19 
Valg til råd for personer med funksjonsnedsetting 2019 - 2023, forts. 
 
Saksbehandler:  Jan Einbu Saksnr.:  19/03073-5 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 94/19 11.12.2019 
 
 

Ordførers innstilling: 
Medlemmer til råd for personer med funksjonsnedsetting 2019 – 2023 velges som 
følger: 
 

 Medlemmer K M Varamedlemmer K M 

1. Rolf Berntsen, Ap  1 1. Gitte Lise Olsen, Ap      1  

2. Stina Stenmark, SV 1  2. Ingvild Nordland, SV 1  

3. Per Ivar Wroldsen, FrP  1 3. Christian Hellevang, H  1 

1. Steinar Antonsen, forening  1 1. Irene Svennevik, forening 1  

2. Kristine Victoria Magnus, forening 1  2. Harald Clausen, forening                   1 

1. Gry Mathisen, adm.repr. 1  1. Bente Sperlin, adm.repr. 1  

2. Monica Berge-Tukh, adm.repr. 1     

 
 
Ås, 29.11.2019 
 
Ola Nordal  
ordfører  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Saksutskrift Kommunestyret 20.11.2019 Valg til ungdomsrådet, eldrerådet og råd for 
personer med funksjonsnedsetting i perioden 2019 - 2023 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Valgte personer og sekretariat for rådet  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Råd for personer med funksjonsnedsetting velges i sin helhet. Valget som ble foretatt 
i K-sak 83/19 inngår i ordførers innstilling.  
 
Fakta i saken: 
Alle medlemmer til Råd for personer med funksjonsnedsettelse må velges av 
kommunestyret, jf. kommuneloven § 5-12.  
 
3 politikere med 3 varaer ble valgt i K-sak 83/19 av 20.11.2019.  

 Medlemmer K M Varamedlemmer K M 

1. Rolf Berntsen Ap  1 4. Gitte Lise Olsen Ap 1  

2. Stina Stenmark SV 1  5. Ingvild Nordland SV 1  

3. Per Ivar Wroldsen FrP  1 6. Christian Hellevang H  1 

 
Det gjenstår å velge 2 medlemmer og 2 varaer fra foreningene, og 2 
medlemmer/varamedlemmer fra administrasjonen.   
 
Forslag mottatt fra lag og foreninger: 

 Steinar Antonsen, forslag Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) 

 Irene Svennevik foreslås som varamedlem av HLF  

 Inger Aina Wold Blente, forslag Norges Blindeforbund  

 Kristine Victoria Magnus, forslag Funksjonshemmedes felles-        
organisasjon (FFO), v/autismeforeningen 

 Harald Clausen, forslag FFO v/Norsk Revmatikerforbund 
 
Forslag fra rådmannen til administrasjons representanter:  

 Gry Mathisen 

 Monica Berge-Tukh 
Forslag fra rådmannen til administrasjonens vararepresentanter:  

 Bente Sperlin 
 
Vurdering og konklusjon: 
Ordfører fremmer forslag til resterende representanter for råd for personer med 
funksjonsnedsetting, se innstilling. 
 
Alle medlemmer har sagt seg villige til å stille. 
Kjønnsbalansen i rådet er ivaretatt i innstillingen. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Rådet trer i funksjon fra tidspunktet det er valgt. 
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K-95/19 
Valg til diverse utvalg - Konstituering perioden 2019 - 2023 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  19/03100-6 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 95/19 11.12.2019 
 
 

Ordførers innstilling: 
Forslag ettersendes/legges frem i møtet. 
 
Nils Sopp utgår som varamedlem i sakkyndig nemnd for eiendomsskatt. 
Som ny vara på plass nr. 3 i velges: 
 
Ås, 29.11.2019 
 
Ola Nordal 
ordfører  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Saksutskrift Kommunestyret 20.11.2019 Valg til diverse utvalg - Konstituering 
perioden 2019 - 2023 
 
Lenker:  
Konstitueringsrundskrivet 2019:  
https://regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-konstituerande-mote-i-
kommunestyre-og-fylkesting/id2662607 
  
Ås kommunes reglementer:  
https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html 
  
Kommuneloven:  
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83 
  
Styrer, råd og utvalg 2015-2019:  
https://www.as.kommune.no/styrer-raad-og-utvalg.352367.no.html 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
K-sak 84/19, kommunestyret 20.11.2019 
K-sak 62/19, kommunestyret 23.10.2019 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Valgte personer  
Sekretariater for aktuelle utvalg  

https://regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-konstituerande-mote-i-kommunestyre-og-fylkesting/id2662607
https://regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-konstituerande-mote-i-kommunestyre-og-fylkesting/id2662607
https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83
https://www.as.kommune.no/styrer-raad-og-utvalg.352367.no.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-20-11-2019.350480.MD1I697395o7ddd.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-23-10-2019.350480.MD1I697394o896c.pts.html
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret har foretatt valg til de fleste utvalg for perioden 2019 – 2023 i K-
sakene 84/19 og 62/19, se vedlagte saksutskrift. De utvalgene som gjenstår bør 
velges i denne saken. I tillegg foreslås omvalg av en vararepresentant i sakkyndig 
nemnd for eiendomsskatt. 
 
Fakta i saken: 
Reglene om valg til diverse utvalg er beskrevet i vedlagte saksutskrift. Der fremgår 
også hvilke valg som er foretatt i K-sakene 62/19 og 84/19. 
 

Følgende valg gjenstår: 
 
Representantskapet AL Liahøi 
4 medlemmer med personlige varamedlemmer 
 
Follo Distriktsrevisjon IKS 
Representantskapet: Ordfører foreslås som medlem, varaordfører som varamedlem  

Forslag på kandidater til styret, 1 kvinne og 1 mann på grunn av kjønnsbalansen:  

 
Kemneren i Follo 
Representantskapet: Ordfører foreslås som medlem, varaordfører som varamedlem  

2 kandidater til styret foreslått av rådmannen:  

Økonomisjef Emil Schmidt og koordinator regnskap Berit Brantseg 

 
Follo Ren IKS 
Representantskapet: Ordfører foreslås som medlem, varaordfører som varamedlem  

Forslag på kandidater til styret, 1 kvinne og 1 mann på grunn av kjønnsbalansen:  

 
Søndre Follo Renseanlegg IKS 
Representantskapet: 3 representanter med vararepresentanter velges fra Ås.  
Ordfører og varaordfører foreslås som medlemmer.  
Forslag på kandidater til styret, 3 kvinner og 3 menn: 
 
Nordre Follo Renseanlegg IKS 
Representantskapet: Ordfører foreslås som medlem, varaordfører som varamedlem  

Forslag på kandidater til styret, 1 kvinne og 1 mann på grunn av kjønnsbalansen: 

 
Krise- og incestsenteret i Follo IKS 
Representantskapet: Ordfører foreslås som medlem, varaordfører som varamedlem  

Forslag på kandidater til styret, 1 kvinne og 1 mann på grunn av kjønnsbalansen: 
 
Follo lokalmedisinske senter IKS 
Representantskapet: Ordfører foreslås som medlem, varaordfører som varamedlem  

Forslag på kandidater til styret, 1 kvinne og 1 mann på grunn av kjønnsbalansen: 
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Follo Barnevernvakt IKS 
Representantskapet: Ordfører foreslås som medlem, varaordfører som varamedlem  

2 kandidater til styret foreslått av rådmannen:  
Virksomhetsleder Monica Berge-Tukh og enhetsleder barnevern Heidi I. Bordi. 
 
Follo Brannvesen IKS 
Representantskapet: Ordfører foreslås som medlem, varaordfører som varamedlem  

Forslag på kandidater til styret, 2 kvinner og 2 menn på grunn av kjønnsbalansen: 

 
Stiftelsen Årungen Ro- og Padlesenter – styremedlem og personlig vara 
Det foreslås 1 kvinne og 1 mann på grunn av kjønnsbalansen: 
 

Omvalg av varamedlem i sakkyndig nemnd for eiendomsskatt: 
 
I K-sak 84/19 ble Nils Sopp (H) valgt som både vara til sakkyndig nemnd for 
eiendomsskatt og som fast medlem av klagenemnd for eiendomsskatt. 
Ingen kan sitte både i sakkyndig nemnd og klagenemnd. Verken eiendomsskatte-
loven eller vedtektene nevner dette, men kommuneloven § 40 nr. 3 c sier: 
«Ved behandling av klager etter forvaltningsloven § 28 andre ledd er ansatte eller 
folkevalgte som var med på å treffe det påklagede vedtak, eller som medvirket ved 
tilretteleggelsen av grunnlaget for dette, inhabile ved klageinstansens behandling av 
saken og ved tilretteleggelsen av saken for klageinstansen.» 
Formannskapets medlemmer/vara er ikke valgbare, jf. eiendomsskattelova § 21.  
 
 
 
Vurdering og konklusjon: 
Etter ordførers vurdering bør det foretas omvalg av vara på plass nr. 3 i sakkyndig 
nemnd for eiendomsskatt. Valg til gjenstående utvalg bør foretas. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1975-06-06-29?q=eiendomsskattelova
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