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Orientering:

1/14 Planprogram E18
v/Statens vegvesen

2/14 Lokaldemokratiundersøkelsen 2014
v/KS

Det gis en kort presentasjon før kommunestyrets medlemmer og møtende
vara besvarer lokaldemokratiundersøkelsen 2014.

Les mer om undersøkelsen:
http://www.ks.no/tema/Samfunn-og-
demokrati1/Folkevalgtportalen/Lokaldemokratiundersokelsen-2014/

NB! Det er svært viktig at alle tar med seg sitt lesebrett fordi
undersøkelsen skal besvares elektronisk. Administrasjonen tar med
lesebrett til ev. vara som ikke har dette selv.

Interpellasjon:

1/14 Breivoll Gård
13/04166-7. Separat dokument.

Referatsak:

1/14 Anleggsrapport 2013
14/00249-1. Separat dokument.

http://www.ks.no/tema/Samfunn-og-demokrati1/Folkevalgtportalen/Lokaldemokratiundersokelsen-2014/
http://www.ks.no/tema/Samfunn-og-demokrati1/Folkevalgtportalen/Lokaldemokratiundersokelsen-2014/
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Saker til behandling:

K-1/14
R-270 - Reguleringsplan for Nessetveien 69

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 13/04071-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 1/14 23.01.2014
2 Kommunestyret 1/14 12.02.2014

Gå til saksliste Neste sak >>

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 23.01.2014:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 godkjenner Ås kommune
reguleringsplan - detaljregulering - for Nessetveien 69, som vist på kart datert
30.08.2012, sist revidert 08.01.2014, med reguleringsbestemmelser datert
30.08.2012, sist revidert 08.01.2014, med følgende endringer:

Gang- og sykkelveien føres langs vannet gjennom området LNF-naturformål
fra FV 156 til «Gamle Kjærnesvei». Reguleringsbestemmelsene endres
tilsvarende.
I reguleringsbestemmelsene punkt 2, femte avsnitt, endres «kan være 20 m»
til «skal være minst 20 m».
I punkt 2, sjette avsnitt, strykes slutten av setningen. Det gjenstående blir:
«...skal gjennomføringen baseres på fagkyndig prosjektering».
Punkt 5 i reguleringsbestemmelser strykes.

_____

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 23.01.2014:
Odd Rønningen (SP) fremmet følgende forslag:

I reguleringsbestemmelsene punkt 2, femte avsnitt, endres «kan være 20 m»
til «skal være minst 20 m».
I punkt 2, sjette avsnitt, strykes slutten av setningen. Det gjenstående blir:
«...skal gjennomføringen baseres på fagkyndig prosjektering».

Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag:
Gang- og sykkelveien føres langs vannet gjennom området LNF-naturformål
fra FV 156 til «Gamle Kjærnesvei». Reguleringsbestemmelsene endres
tilsvarende.
Punkt 5 i reguleringsbestemmelser strykes.

Votering: (8 stemmer)
Rådmannens innstilling med Senterpartiets og Fremskrittspartiets endringsforslag ble
enstemmig tiltrådt.

_____
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Saksfremlegg:

Rådmannens innstilling:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 godkjenner Ås kommune
reguleringsplan –detaljregulering - for Nessetveien 69, som vist på kart datert
30.08.2012, sist revidert 08.01.2014, med reguleringsbestemmelser datert
30.08.2012, sist revidert 08.01.2014.

Ås, 09.01.2014

Trine Christensen Greta Elin Løkhaug
Rådmann Plan- og utviklingssjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Forhåndsvarsling: 28.06.2011
Hovedutvalget for teknikk og miljø 1. gang: 08.11.2012
Hovedutvalget for teknikk og miljø 2. gang: 13.12.2012
Offentlig ettersyn: 10.01. - 01.03.2013
Hovedutvalget for teknikk og miljø 3. gang: 23.01.2014
Kommunestyret

Vedlegg som følger saken:
1. Oversiktskart 1:15 000, datert 25.10.2012
2. Utsnitt av kommuneplankart
3. Forslag til reguleringsplan 1:1000 (forminsket til A4-format), sist revidert

08.01.2014
4. Forslag til reguleringsbestemmelser datert 30.08.2012, sist revidert 08.01.2014
5. Arkitektens planbeskrivelse med oppsummering av forhåndsuttalelser og

kommentarer til disse, datert 25.10.2012
6. Arkitektens kommentarer til uttalelser ved offentlig ettersyn, innkommet

02.05.2013
7. Utdrag av trafikkanalyse, vurdering av trafikale konsekvenser, august 2012.
8. Konklusjon fra risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) datert 25.06.2012
9. Illustrasjonsplankart 1:500 (situasjonsplan/utomhusplan) datert 23.10.2013
10.Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen, til søknad

om dispensasjon for oppføring av næringsbygg og vei på gnr 113/21 datert
21.12.2010.

11.Brev fra Statens vegvesen datert 06.06.2013 om krav til rekkefølge-
bestemmelser.

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg:
Detaljert trafikkanalyse
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Illustrasjonsprosjekt med plan, snitt og fasader
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Forhåndsuttalelser
Uttalelser ved offentlig ettersyn og senere
Sakens øvrige dokumenter

Utskrift av saken sendes til:
Adressater i følge egen liste

SAKSUTREDNING:

Saksutredningen nedenfor er delvis basert på arkitektens egen plan-
beskrivelse, se vedlegg 5.

Fakta i saken:
På bakgrunn av høringsuttalelser fra Statens vegvesen og Akershus fylkeskommune
i forbindelse med rammesøknad for etablering av dagligvareforretning på gnr 113 bnr
21, Nessetveien 69, har arkitektkontoret “Marlow og Ramfelt A38 arkitektur og design
as” utarbeidet forslag til detaljregulering for eiendommen med nære omgivelser.

Forslaget legger til rette for en utvidelse av eksisterende bygninger, for å etablere en
nærbutikk på ca. 1200 m2. I sikres en generell oppgradering av næringseiendommen
og nærmeste del av Sundet i nordøst som vist i vedlegg 9. Den aktuelle eiendommen
113/21 er på ca. 7,9 daa og ble etablert som næringseiendom i 1955, men har ifølge
arkitektens planbeskrivelse, tradisjoner som handelssted siden 1600-tallet, se
vedlegg 5. Virksomheten består i dag av et forretningsbygg med og et verksted som
er planlagt revet.

Planforslaget er utarbeidet i nært samarbeid med Statens vegvesen, for å
imøtekomme deres krav om utbedring av Nesset-krysset. På grunnlag av en generell
skepsis til etablering av detaljvarehandel på tomta, ønsket vegvesenet en nærmere
redegjørelse av forventet trafikkøkning for å kunne ta endelig stilling til nødvendige
utbedringstiltak. Tiltakshaver ble bedt om å utarbeide en detaljert plan for krysset, og
vegvesenet fastholder at utbedringen må gjennomføres før det gis
igangsettingstillatelse for tiltaket.

Norconsult har derfor utformet en trafikkanalyse. Den omfatter en vurdering av
utforming av avkjørsel til Fylkesvei 156, forventet trafikk til planlagt virksomhet
(mengde/type), avviklingsforhold og trafikksikkerhet, se vedlegg 7. Analysen er lagt til
grunn for utarbeidelsen av en forenklet detaljplan, som igjen er grunnlaget for
planforslaget.

Planområdet:
Planområdet er på ca.13 dekar og ligger nær Bunnefjorden langs Fv. 156 (gamle
E6). I gjeldende kommuneplan er arealet disponert til næring og trafikkareal, med
innslag av arealer for spredt boligbebyggelse, se vedlegg 1 og 2. Søndre del av
planområdet overlapper regulert kryssområde i «Reguleringsplan for Nesset»,
stadfestet 04.06.1984 (R-58).
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I bestemmelsene til kommuneplanen, kapittel 2, § 1 3, punkt 4, første kulepunkt, står
det for øvrig at “detaljhandel og kontorbedrifter skal lokaliseres nær
kollektivknutepunkt, primært til Ås sentrum/Campus Ås.” Som begrunnelse for
lokalisering av planlagt dagligvarebutikk på Nesset, vises det til at stedet, som nevnt
ovenfor, har lange tradisjoner som handelssted og at det ligger langs en vei med god
kollektivtrafikkdekning (buss) mellom Frogn/Nesodden og Oslo.

På eiendommen 113/21 er det i dag to store næringsbygg som inneholder lager og
salgslokaler, foruten et mindre verkstedbygg (som det er gitt rivetillatelse for).

Planområdet er avgrenset mot øst av et sund/lite vann og Fylkesvei 156, mot nord av
LNF-område, mot vest av boligområdet Nesset terrasse og mot sør/sørøst av
kryssområdet ved kiosken på Nesset og avkjøring til Breivollveien.

Området er for øvrig landlig med innslag av boligbebyggelse, noe gårdsbebyggelse
og nærhet til småbåthavn. Det har dessuten vært et sterkt innslag av
fritidsbebyggelse i området. Nordre del av Askehaugåsen, B1 i nåværende
kommuneplan, ligger øst for omsøkte eiendom og er i kommuneplanen disponert til
blandet bolig- og fritidsbebyggelse. Området er ellers preget av et variert skog- og
jordbrukslandskap.

Biologisk mangfold, naturtyper og verdi:
Forslagsstiller opplyser at det ikke er registrert opplysninger om biologisk mangfold
eller viktige naturtyper i planområdet.

I følge opplysninger som framkommer i kommunens kartportal, ligger planområdet
rett i sørkanten av den utstrakte “Kjærnesmarka” med sitt rike mangfold av artstyper,
av både regional og lokal verdi, samt spredte innslag av edelløvskog.

Det er ifølge Akershus fylkeskommune ikke registrert fornminner i planområdet. Det
er derimot store forekomster av automatisk fredete kulturminner i nærområdet mot
nordvest. Disse er regulert til spesialområde, bevaring av kulturminner i
reguleringsplan for boligområdet Nesset terrasse.

Trafikk:
Etter at Nordbytunnelen ble etablert, er Nessetveien, nedgradert til fylkesvei.
Vegvesenet fremholder imidlertid i sin uttalelse av 17.12.2010, ved oppstart av
planarbeid, at veien fortsatt har en viktig transportfunksjon. Dagens årsdøgntrafikk er
på ca. 9000 kjøretøyer. Veien er en viktig forbindelse mellom E6/E18 og Nesodden
og benyttes som omkjøringsvei ved stenging av Nordbytunnelen.
Vegvesenet mener at krysset ved Nesset har en utfordrende utforming.

Kollektiv- og gang/sykkeltilbud:
Det er busslommer på begge sider av fylkesvegen og flere avganger per time mot
Oslo og Drøbak. Ensidig gang- og sykkelvei langs Fylkesvei 156 avsluttes før
avkjøring i nord og fortsetter etter avkjøring i sør. Det er ikke tilrettelagt for gående i
trafikkområdet mellom de to avkjøringene, bortsett fra et smalt fortau forbi
eksisterende busslomme.
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Forhåndsuttalelser:
Det ble sendt ut varsel om igangsetting av planarbeid 28.06.2011. Det kom inn
bemerkninger fra 7 berørte parter. I arkitektens beskrivelse, vedlegg 5 side 18-24,
refererer og kommenteres de innkomne bemerkningene.

Beskrivelse av planforslaget:
Planforslaget omfatter gnr 113 bnr 21, som eies av Hans Martin Karsen (HMK)
Eiendom AS, samt mindre arealer fra de tilstøtende eiendommene 13/5, 113/31,
113/59 og 119/12. Området er i hovedsak foreslått regulert til formålet ”Bebyggelse
og anlegg, Forretning”, se vedlegg 3. Dette er i samsvar med gjeldende
kommuneplan.

Forslagsstiller og eier av gnr 113 bnr 21 ønsker å legge til rette for å utvikle
næringseiendommen gjennom en ekspansjon av bygningsmassen.
Det planlegges en oppgradering av bygningsmassen for å oppnå et helhetlig uttrykk,
samt en utbedring av dagens atkomst i samarbeid med Statens vegvesen. I tillegg
ønskes en forbedring av det interne kjørearealet og avgrensning i form av et
vegetasjonsbelte mot sundet, se illustrasjonsplan, vedlegg 9.

Fylkesveiarealet sør for 113/21 inngår i planen (opprinnelig avsatt til busslomme)
som imidlertid er flyttet lengre vest. Vegvesenet bekrefter at busslommen ikke vil bli
flyttet. Arealet mellom tjernet og det foreslåtte nybygget foreslås benyttet til snuplass
i forbindelse med varelevering, i tillegg til mulighet for å opprette en hensynssone for
bevaring av vegetasjon langs vannkanten og dermed gi det et grønnere preg enn i
dag.

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse):
Det er laget risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet i henhold til kravene i plan-
og bygningsloven, se vedlegg 8. Analysen er utarbeidet av Norconsult og omfatter
farer for 3. person, ytre miljø og materielle verdier.

Undersøkelsen konkluderer med at planområdet er lite sårbart innen de fleste
fareområder. Det ble identifisert sårbarhet med tanke på forhøyet fare for flom i
vassdrag/ springflo/ stormflo. Påfølgende risikoanalyse kunne bekrefte at det er
sannsynlig at en slik hendelse kan gi merkbare konsekvenser for planområdet.
Sårbarhetsvurderingen viste at planområdet er lite sårbart for en havnivå-stigning.

Det er foreslått risikoreduserende tiltak knyttet til følgende forhold: Ustabil grunn,
skogbrannfare, radon, brann- og eksplosjonsfare, kjemikalieutslipp og annen akutt
forurensing, vann- og avløpsanlegg, kulturminner og naturmiljø.

Møte 19.04.2012:
Det ble holdt et første møte mellom oppdragsgiver, prosjekterende arkitekt Marlow og
Ramfelt as, Statens vegvesen, Norconsult og Ås kommune for å diskutere
problemstillinger knyttet til utforming av veikryss og atkomst, varelevering og
byggegrenser, finansiering og videre framdrift av planarbeidet.
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Møte 10.10.2012:
Det ble avholdt nytt møte med Marlow og Ramfelt A 38 arkitektur og design as ved
Gry Eide og Per Marlow, Markus Karlsen og Ås kommune ved bygnings- og
reguleringssjef Ivar Gudmundsen og saksbehandler Eva M. Lunde. Planforslaget ble
gjennomgått, og det ble diskutert diverse endringer.

Kommentarer til planforslaget:
Det er innsendt et omfattende og godt gjennomarbeidetplanmateriale, og
rådmannen har følgende kommentarer:

Planbeskrivelsen
Rådmannen mener det innsendte materialet er meget detaljert, og det er godt
illustrert. I planbeskrivelsen er det redegjort for en rekke forhold knyttet til
grønnstruktur og estetikk, vann- og avløpsforhold, forurensing og støyproblematikk.
Det er i tillegg til reguleringskart og planbestemmelser utarbeidet illustrasjonsprosjekt
med oppriss, fasadetegninger og terrengsnitt. Det er lagtved forhåndsuttalelser og
kommentarer til disse, samt en risiko- og sårbarhetsanalyse.

Reguleringskart og bestemmelser
Reguleringskartet er omarbeidet etter møtet 10.10.2012, se ovenfor og vedlegg 3.
Næringsarealet har fått en enhetlig fiolett farge og bestemmelser som ivaretar
behovet for kontorfunksjoner tilknyttet forretningene. Arealet mot Sundet nordøst for
næringstomta er etter administrasjonens anbefaling foreslått regulert til naturformål
(på land) og naturområde i sjø og vassdrag (i Sundet). Ønsket om å bevare et
miljømessig positiv innslag i kryssområdet er ivaretatt, ved at en vesentlig del er
foreslått regulert til naturområde i sjø og vassdrag.

Foreslått byggegrense mot nordøst og naboeiendommen gnr 113 bnr 7 er avklart
med eier. Det er foreslått et vegetasjonsbelte mellom de to eiendommene slik
illustrasjonsplanen viser, se vedlegg 9.

Bestemmelsene legger opp til et arkitektonisk hovedgrep med et nytt en- etasjes
bygg (med flatt tak og møne- og gesimshøyde på inntil henholdsvis kote +10,0 m og
+ 9,0 m) plassert nordøst på eiendommen og på tvers av eksisterende
bygningsmasse, se vedlegg 4.

Trafikkanalyse
Det er gjennomført en fyldig utredning av planens trafikkmessige konsekvenser.
Trafikkavviklingen i dagens veikryss på Nesset er utfordrende og de trafikale
konsekvensene er grundig belyst i analysen fra Norconsult. Vurderingen av
trafikkbelastning på en høyt belastet hverdag, som anslår en trafikk på opptil 190
kunder pr. døgn (tilsammen 630 turer inn og ut av området) er av høy relevans for
planprosjektet. Beskrivelsen av forventet trafikkvekst i Akershus fylke (i henhold
prognoser fra Statens vegvesens som viser en vekst på 16 % fra 2010 til 2020) er av
stor interesse.

Vurdering med konklusjon og begrunnelse til møte 13.12.2012:
Rådmannen anser at den foreslåtte detaljplanen for krysset er godt bearbeidet med
plantegninger, lengde- og tverrprofiler samt skiltplan. Den foreslåtte detaljplanen
innebærer flytting av krysset og avkjørselen til litt nord for dagens, flytting av gang-
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og sykkelveien nord for denne, etablering og forlengelse av trafikkøyer, tilpassing av
veikanter til eksisterende situasjon og utvidelse av fortau og bussholdeplass sør for
avkjøringen.

Rådmannen er imidlertid noe bekymret for møtet mellom myke trafikanter og biltrafikk
i nytt veikryss.

Rådmannen mener likevel at planforslaget legger opp til utvikling og opprydning av
denne næringseiendommen på Nesset. Samtidig legges det til rette for en
oppgradering av trafikksituasjonen i dette krysset. Trafikkløsningen med flytting av
krysset mot nordøst, samt nye venstresvingsfelt, vil gi en betydelig forbedring av
kjøremønsteret i området. Rådmannen foreslår at Hovedutvalg for teknikk og miljø
legger planforslaget ut til offentlig ettersyn.

Offentlig ettersyn:
Planforslaget ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i møte 13.12.2012 og sendt
berørte parter for uttalelse med følgebrev datert 08.01.2013.

Det er kommet inn følgende uttalelser:

1. Elin Svenneby og Bjarne Hostrup Ellebye (15.01 og 26.02.2013)
Eierne av gnr 113 bnr 31 viser til tegninger der veien er foreslått lagt over
deres tomt. Dette vil beslaglegge areal som brukes til oppstilling av båter og vil
dermed gå utover deres næringsvirksomhet. De ønsker en befaringpå tomten
for å kunne vurdere skadeomfanget for deres virksomhet. Videre referer de til
planforslaget og påpeker at deres eiendom har en lang tradisjon på Nesset,
med næringsvirksomhet fra 1600-tallet.

2. Martin Johan Stamnestrø (17.01.2013)
Eier av gnr 113 bnr 17 og 62 er opptatt av flomfare i vassdragved sterk
nedbør og viser til skader på sin og noen av naboeiendommene ved Sundet.
Stamnestrø anser at sannsynligheten for slike skader vil øke dersom røret for
eksisterende utløp blir forlenget slik forslagstiller foreslår. De ber om at videre
prosjektering tar hensyn til dette, og legger rør med stor nok dimensjon.

Stamnestrø understreker at han er positiv til tiltaket, og mener formålet
dagligvarehandel vil bidra til å opprettholde og styrke Nessetområdet som et
godt bomiljø.

3. Statens vegvesen (28.01.2013)
Når det gjelder foreslått nytt vegkryss, viser Vegvesenet til punktet om
Forutsetninger og tidsplan for gjennomføring, side 16 i arkitektens
planbeskrivelse, der det står at veikryssutbedringen skal gjennomføres i
samarbeid med Statens vegvesen og kommunen før ferdigattest kan gis
tiltaket som planen tilrettelegger for. Statens vegvesen uttaler at de har stilt
krav om at vegkryssutbedringen skal gjennomføres før det kan gis
igangsettingstillatelse for omsøkt tiltak og ber om at dette tas inn in
reguleringsbestemmelsene som et rekkefølgekrav. Dersom dette ikke
imøtekommes, vil vegvesenet fremme innsigelse mot planen. I tillegg uttaler
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de at endelig byggeplan for vegkrysset skal godkjennes av Statens vegvesen,
før det kan gis igangsettingstillatelse for kryssutbedringen.

Videre aksepterer vegvesenet forslaget byggegrense på 20 meter og gjør
oppmerksom på at byggegrensen også gjelder atkomstvei og parkering i
tillegg til nybygg.

4. Akershus fylkeskommune (20.02.2013)
Det opplyses at det ikke er registrerte fornminner i området og det bes om at
de som skal utføre arbeidet i felt, gjøres oppmerksom på at det kan være
ukjente fornminner i området og at disse er automatisk fredet. Arbeidet skal
straks stanses dersom man støter på et fornminne eller dets sikringssone på 5
meter og rette myndighet, Akershus fylkeskommune, skal varsles.

Videre forutsetter fylkesrådmannen at det ikke gjøres inngrep i bekkeløpet
eller den tilhørende strandsonen som inngår i planområdet og som frem til
1600-tallet var en del av fjordarmen som i dag har blitt til Pollevannet. Dersom
dette skulle bli aktuelt, må tiltaket vurderes av Norsk Maritimt Museum som er
ansvarlig for kulturminner i vann og vassdrag. En eventuell bekkeomlegging
tilhører vannområdet Morsa som har ambisjon om å innfri vannkvalitetsmålene
innen 2021, og fylkesrådmannen forutsetter at tiltaket ikke reduserer
muligheten til å oppfylle kravene i vannforskriften.

For forhold som gjelder fylkesveien vises det til uttalelser fra Statens
vegvesen.

Det vises dessuten til EUs rammedirektiv for vann som setter strenge krav til
forvaltning av vannforekomster for å sikre god økologisk og kjemisk
vannkvalitet.

Avslutningsvis viser fylkesrådmannen til sin uttalelse ved varsel om
igangsetting av planarbeidet at utviklingen av Nesset og etablering av
dagligvarehandel på eiendommen gnr 113 bnr 21 burde ha vært avklart i
kommuneplanen.

5. Fylkesmannen i Oslo og Akershus (27.02.2013)
Fylkesmannen har ingen konkrete merknader til planforslaget og viser for
øvrig til kommunens ansvar som planmyndighet, jamfør forventningsbrev til
kommunene av 12.03.2012.

Møter etter offentlig ettersyn:
Det har blitt avholdt 2 møter mellom flere av de involverte partene i perioden etter
offentlig ettersyn. Det første møtet var her 16.05.2013 mellom tiltakshaver, arkitekt,
berørt nabo Bjarne Hostrup Ellebye, eier av gnr 113 bnr 31 og Ås kommune. Deretter
ble et nytt møte avholdt 05.06.2013 mellom tiltakshaver, arkitekt, Ås kommune,
rådgiver Norconsult og Ellebye hos Statens vegvesen.
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Delvis ny høring:
Siden en av naboene innenfor planområdet, eier av bedriften Trebåten på Nesset,
gnr 113 bnr 31, Bjarne Hostrup Ellebye, hadde kommet med negative uttalelser til
etableringen av et nytt kryss i forbindelse med den planlagte etableringen av
dagligvareforretning i området, ble det avholdt flere møter mellom de involverte
partene inkludert Statens Vegvesen før sommeren 2013. Det har også vært dialog
mellom kommunen og oppdragsgiver Karlsen Eiendom AS, AF-gruppen som eier
store arealer tett opptil planområdet, og arkitektkontoret Marlow og Ramfelt A38
arkitektur og design as.

For å få til en løsning som alle parter anser tilfredsstillende, ble det lagt til et areal på
ca. 55 m2 mot sørvest i planområdet. Arealet vil bli lagt til gnr 113/31 som mister
verdifull lagringsplass ved etablering av et nytt veikryss på Nesset. Arealet som
ønskes tatt med i reguleringsplanen, er i henhold til reguleringsplan for boligområde
på Nesset, regulert til naturvernområde på land. Det ble sendt ut brev 13.10.2013 til
overordnete myndigheter og grunneiere som ikke tidligere hadde avgitt uttalelse,
med ny frist for tilbakemelding.

Uttalelsene nedenfor ble ettersendt i november 2013:

6. Akershus fylkeskommune (14.11.2013)
Fylkesrådmannen opplyser at det aktuelle nye området ikke er befart og at
uttalelsen er basert på arkivmateriale. Ifølge opplysninger finnes ingen
registrerte fornminner. Kommunen bes om at tiltakshaver gjøres oppmerksom
på at alle fornminner er fredet, også uregistrerte, og at dersom man støter på
et fornminne, skal anleggssarbeidet straks stanses i den utstrekning det
berører fornminnet eller dets sikringssone på 5 meter. Rette myndighet,
Akershus fylkeskommune, skal straks varsles i henhold til kulturminneloven §
8, 2. ledd.

7. AF-Gruppen Norge AS (15.11.2013)
Prosjektleder i AF-gruppen, eier av gnr 113 bnr 5, sier at de aksepterer at
foreslåtte areal på 55 m2 kan endres fra formål naturvernområde på land til
formål forretninger. Det uttales videre at dette imidlertid forutsetter at
byggelinjen til gnr 113 bnr 21 som er foreslått å ligge inne på gnr 113 bnr 5
langs gangveien, trekkes tilbake slik at den forholder seg til 4 meter fra felles i
det aktuelle området. Det forutsettes at Karlsen og AF-gruppen Norge AS
kommer frem til en løsning om makeskifte av de omtalte 55 m2.

8. Fylkesmannen i Oslo og Akershus (19.11.2013)
Har ingen konkrete merknader basert på det oversendte materialet, ut i fra
regionale og nasjonale hensyn innenfor sitt ansvarsområde og viser for øvrig
til Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 4. mars 2013.

Konklusjon:
Det har blitt gjort noen endringer/justeringer av planen, som virker å være avklart
med berørte parter. Rådmannen anbefaler derfor at planforslaget vedtas.
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K-2/14
Gebyrregulativ etter plan og bygningsloven - 2014

Saksbehandler: Arnt Øybekk Saksnr.: 14/00141-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 5/14 23.01.2014
2 Kommunestyret 2/14 12.02.2014

Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >>

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 23.01.2014:
Gebyrregulativ for behandling av bygge-, dele- og plansaker etter plan- og
bygningslovens § 33-1 for 2014 vedtas, med følgende endring:

Regulativet gjelder for saker innkommet fra og med 1. mars 2014.
_____

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 23.01.2014:
Teknisk sjef informerte om at datoen for når regulativet gjelder fra må endres fra
01.01.2014 til etter kommunestyrets vedtak i saken. Forslag: 01.03.2014.

Votering: (8 stemmer)
Rådmannens innstilling med endring i dato ble enstemmig tiltrådt.

_____

Saksfremlegg:

Rådmannens innstilling:
Gebyrregulativ for behandling av bygge-, dele- og plansaker etter plan- og
bygningslovens § 33-1 for 2014 vedtas.

Ås, 10.01.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Kommunestyret
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Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Vedlegg:
1. Gebyrregulativ for behandling av bygge-, dele- og plansaker etter pbl. §33-1 for
2014

SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
I K-sak 80/13, budsjett og økonomiplan, vedtok kommunestyret å endre satsene for
byggegebyr m.m. med fastsatt indeks. Byggesaksindeksen steg fra juli 2012 til juli
2013 med 3 %. I forslaget til nye satser er gebyrene endret med gjennomsnittlig 3 %.
Dette vil gi tilnærmet selvkost innenfor de enkelte selvkostområdene.

Bakgrunn for saken:
Plan- og bygningslovens § 33-1:
I henhold til plan- og bygningslovens § 33-1 kan kommunen fastsette gebyr for
behandling av søknad om byggetillatelse, deling, reguleringsplaner m.m.

Gjeldende gebyrregulativ:
Gjeldende gebyrregulativ ble godkjent i kommunestyret 30.1 .2013 og gjelder for
saker innkommet fra og med 1. februar 2013.

Forslag til revidert gebyrregulativ:
Gebyrsatsene for byggesaker og delesaker er basert på selvkost, dvs. de skal dekke
saksbehandlernes lønninger med tillegg av sosiale utgifter, samt felleskostnader til
øvrig administrasjon, forsikring, drift og vedlikehold av arbeidslokaler. Det må
imidlertid nevnes at man bare til en viss grad kan ”bestemme” inntektene ved
saksbehandlingen, da inntektene avhenger av hvor mange og store søknader som
sendes inn. Også gebyrene for behandling av private reguleringsforslag
(detaljplaner) er basert på selvkostprinsippet fra og med 2. februar 2012.

Dersom selvkostområdet går med overskudd, dvs. inntektene er større enn utgiftene,
blir overskuddet avsatt på et selvkostfond. Dersom det oppstår underskudd, blir
underskuddet dekket av tidligere eller framtidige overskudd. Ved
regnskapsavslutningen blir selkostregnskapene gjennomgått og fondsavsetninger blir
gjort. Ved gjennomgang av regulativene med et konsulentfirma synes de nå å ligge
nokså nær selvkost, og det anses ikke nødvendig med heving av gebyrsatsene, med
unntak av vanlig indeksregulering.

Det er imidlertid i regulativets innledningsavsnitt spesifisert at gebyr for behandling av
private reguleringsforslag fastsettes ut fra de satser som gjelder ved planstart. Dette
defineres som tidspunktet for formelt forhåndsvarsel av igangsetting av
reguleringsarbeid.
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Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser:
Regulativet anses stort sett å være i samsvar med prinsippet om selvkost.

Konklusjon:
Forslag til gebyrregulativ for behandling av bygge-, dele- og plansaker etter plan- og
bygningslovens § 33-1 for 2014 vedtas.
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K-3/14
Fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven §7.

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 13/05768-17
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Formannskapet 10/14 12.02.2014
2 Kommunestyret 3/14 12.02.2014

Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >>

Formannskapets innstilling 12.02.2014:
Legges frem i møtet.

_____

Saksfremlegg:

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret gir for 2014 følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt etter § 7 i
eiendomsskatteloven:
§ 7 bokstav a):

- Private barnehager 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 stiftelser/organisasjoner vil bli vurdert fritatt av

kommunestyret på grunnlag av søknad.
§ 7 bokstav b):

- Bygninger av historisk verdi kan få fritak etter søknad.

Ås, 03.02.2014

Trine Christensen Emil Schmidt
Rådmann Økonomisjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Formannskap
Kommunestyre

Vedlegg:
Fritakene-§7-notat-LEV.pdf
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Vedtak i saken sendes til:
Økonomisjef

SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
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.

Bakgrunn for saken:
Kommunestyret vedtok 11.12.2013 eiendomsskatt på næring for 2014. Taksering av
eiendommer er påbegynt. Vedtak av takster og utskriving av skatter må foretas innen
1. mars 2014. Eiendommer som eventuelt vedtas fritatt etter søknad vil etter
utskriving av eiendomsskatt kunne søke fritak etter § 7.

Kommunestyret har ikke vedtatt noen unntak fra skatten i 2014. Det skal derfor
utskrives eiendomsskatt på alle næringseiendommer dersom kommunestyret ikke
vedtar fritak i denne saken. 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”.
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.
• om stiftelsen/institusjonen utfører oppgaver som ellers måtte ivaretas av det

offentlige
• om stiftelsen/institusjonen har til formål å gå med overskudd
• om stiftelsen/institusjonen deler ut utbytte til sine medlemmer
• finansieringen av stiftelsen/institusjonen
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Eksempler på eiendommer som vil kunne unntas av kommunestyret
Finansdepartementet har i ulike brev uttalt at følgende eiendommer kan fritas etter
eiendomsskatteloven § 7 bokstav a) etter en konkret helhetsvurdering:

- Fylkeskommunale skoler og sykehus
- Lokaler for religiøse samfunn
- Frelsesarmeens lokaler
- Eldresenter
- Lokaler for avholdslosje
- Lokaler for arbeid blant narkomane
- Ikke-kommersiell privat barnehage
- Idrettsanlegg og idrettshall
- Lokaler for velforening
- Museumsbygninger
- Bygning tilhørende bedrift for yrkesvalghemmede (organisertsom

aksjeselskap)
- Eiendommer som eies av politiske partier (forutsatt brukt til partikontor,

forsamlingslokaler m.m.)

Eksempler på fritak i andre kommuner
Nesodden og Vestby kommuner har også eiendomsskatt på næring.
Vestby kommune definerer ikke videregående skole som næring, og anses dermed
heller ikke som eiendomsskattepliktig. Private barnehager som drives av stiftelser
eller organisasjoner, som har nedfelt i vedtektene at det ikke tas utbytte av driften,
fritas etter eiendomsskattelovens § 7 a). De øvrige private barnehager skattlegges.

På Nesodden er både videregående skole og Steinerskolen fritatt av kommunestyret
etter § 7 a). De private barnehagene kan søke fritak etter lovens § 7(a). Søknadene
vil bli behandlet av kommunestyret.

Nærmere om NMBU og frittstående institusjoner knyttet tilCampus
Forskrift om avgrensning av eiendomsskatt på statlige eiendommer regulerer hva
som er automatisk er unntatt av statens bygninger. Følgende står om
undervisningsbygg:
§ 2. 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 sombenyttes til
administrasjon, boligformål, forretningsvirksomhet eller som kan benyttes til
ervervsmessig laboratorievirksomhet.

Dette betyr at undervisningslokaler uansett er unntatt dersom disse er eid av staten.
Administrasjonslokaler og laboratorier har ikke obligatorisk fritak men kan vedtas
fritatt av kommunestyret etter § 7. Rådmannen anbefaler at NMBU og frittstående
institutter kan søke fritak for eiendomsskatt etter § 7 a (institusjoner som gagner
kommune, fylke eller stat) eller § 7 b (bygninger av historisk verdi). Rådmannen
legger da frem en egen sak for kommunestyret om dette i løpet av 2014.
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Nærmere om fritak for bygninger av historisk verdi
Einar Harboe skriver i boken Eiendomsskatt, Kommentarutgave, 2. utgave 2004:
“Hvilke eiendommer som har historisk verdi, må avgjøres etter en skjønnsmessig
vurdering der kommunestyret i utgangspunktet ikke er bundet av andre instansers
vurdering. Faginstansers vurdering vil likevel kunne ha stor betydning som grunnlag
for vurderingen, som for eksempel når en bygning er fredet etter lov om kulturminner.
Det synes forsvarlig om kommunen på generell basis beslutter atfredede
eiendommer unntas for skatteplikt.”
Begrunnelsen for å frita vil kunne være at eiendommen har verdi for allmennheten,
og at det gjerne påløper en del kostnader til vedlikehold av historiske bygninger slik
at det blir urimelig om eiendomsskatt skal betales i tillegg.

Alternativer:
Kommunestyret kan alternativt vedta at det ikke gis fritak for eiendomsskatt etter § 7 i
eiendomsskatteloven:

1) Taksering og utskriving av eiendomsskatt gjennomføres på alle skattepliktige
eiendommer som vedtatt av kommunestyret for 2014.

Kommunestyret kan generelt fastsette at alle fredede bygninger skal fritas med
hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 bokstav b). I vedtaket kan det videre hete at
bygninger av historisk verdi (som ikke er fredet) kan få fritak etter § 7 bokstav b) etter
søknad. Så avgjør kommunestyret eventuelle søknader som kommer inn. Fritaket for
bevaringsverdige bygg må ikke innebære konkurransevridning. Følgende punkt må
da legges til vedtaket:

2) Alle fredede bygninger skal fritas med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7
bokstav b.

Økonomiske konsekvenser:
Det er anslått totale inntekter på 10 mill. kr fra eiendomsskatt på næring for 2014.
Takseringsarbeidet pågår ved utsendelse av dette saksfremlegget, og det totale
skatteprovenyet er foreløpig ikke klart. Fritak for eiendomsskatt etter § 7 vil redusere
det totale skatteprovenyet.

Konklusjon:
Kommunestyret vedtar hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt etter § 7
i eiendomsskatteloven.
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K-4/14
Endring av sats for foreldrebetaling for familier med inntekt under
kr. 200 000,-

Saksbehandler: Vigdis Bangen Saksnr.: 13/06201-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2/14 22.01.2014
2 Kommunestyret 4/14 12.02.2014

Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >>

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 22.01.2014:
Betalingssats per måned for familier med inntekt under kr 200 000,- per år settes til
kr 1 500,-. Dvs. beholdes på dagens nivå.

_____

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 22.01.2014:
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag:
Betalingssats per måned for familier med inntekt under kr 200 000,- per år settes til
kr 1 500,-. Dvs. beholdes på dagens nivå.

Votering: (8 stemmer)
Hs forslag ble enstemmig tiltrådt.

_____

Saksfremlegg:

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

Ås, 7.1.2013

Trine Christensen

Tidligere politisk behandling:
K- sak 60/10

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
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Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Kommunestyret

Vedlegg som følger saken: Ingen

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg: Ingen

SAKSUTREDNING:

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

Kommunestyret i Ås gjorde følgende vedtak 15.12.2010:
Laveste barnehagesats settes til kr 1500,- for familieinntekter under kr 200 000,- fra
1.3.2011.

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

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

Brutto
familie
inntekt
pr år:

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser:
Endring i maksimalpris for barnehage ga kommunen reduksjon i rammetilskuddet.
Reduksjonen motsvares ved økt foreldrebetaling. Det er forholdsvis få familier i
kommunen som har samlet bruttoinntekt under kr. 200 000,- pr år og rett på redusert
foreldrebetaling. Økt foreldrebetaling for familier med inntekt under 200 000,- vil ikke
gi kommunen økt inntekt.
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K-5/14
Pensjonsordning for folkevalgte i Ås kommune

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 13/06224-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Formannskapet 7/14 29.01.2014
2 Kommunestyret 5/14 12.02.2014

Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >>

Formannskapets innstilling 29.01.2014:
1. Folkevalgte i Ås kommune som fyller kravene for innmelding i

pensjonsordning skal fra 1.1.2014 opptjene sine pensjonsrettigheter
tilsvarende pensjonsordning for stortingsrepresentanter og
regjeringsmedlemmer (hybrid-ordningen).

2. En folkevalgt oppfyller innmeldingskravet til pensjonsordningen når hun/han
har en godtgjørelse som tilsvarer 1/3 av en full godtgjørelse.

3. Folkevalgte tilmeldes ordningen med tilsvarende egenandel (2 %).
_____

Formannskapets behandling 29.01.2014:
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.

_____

Saksfremlegg:

Rådmannens innstilling:
1. Folkevalgte i Ås kommune som fyller kravene for innmelding i pensjonsordning

skal fra 1.1.2014 opptjene sine pensjonsrettigheter tilsvarende pensjonsordning
for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (hybrid-ordningen).

2. En folkevalgt oppfyller innmeldingskravet til pensjonsordningen når hun/han har
en godtgjørelse som tilsvarer 1/3 av en full godtgjørelse.

3. Folkevalgte tilmeldes ordningen med tilsvarende egenandel (2 %).

Ås, 13.01.2014

Trine Christensen Wenche Vedhugnes
Rådmann Organisasjons- og personalsjef
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Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Formannskap
Kommunestyre

Vedlegg:
Ingen

Utskrift av saken sendes til:
Organisasjons- og personalsjef

SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Kommunal- og arbeidsdepartementet vedtok i desember 2012 endringer i forskriftom
pensjonsordninger for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Dette medfører at
dagens pensjonsordning for folkevalgte opphører og kommunestyret må ta stilling til
hva slags ordning de ønsker for folkevalgte som fyller kravene til en pensjonsordning.
Kommunestyret kan velge mellom to alternative modeller:

1. Alderspensjon beregnes som netto livsvarig årlig ytelse –Stortingsordningen
(hybridordningen).

2. Innmelding i den ordinære offentlige pensjonsordning –Fellesordningen
(TPO)

Opptjening i dagens pensjonsordning stopper, dog slik at opptjente
pensjonsrettigheter opprettholdes.

Det anbefales at det det etableres ny ordning for folkevalgte fra 01.01.2014 etter
hybrid-ordningen.

Bakgrunn for saken:
Kommunal –og arbeidsdepartementet vedtok i desember 2012 endringer i forskrift
om pensjonsordninger for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Dette
innebærer at pensjonsordningen for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner blir
tilsvarende pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer.
Den nye ordningen gjelder fra 01.01.2014. Dette medfører at dagens
pensjonsordning for folkevalgte opphører og kommunestyret må ta stilling til hva
slags ordning de ønsker for folkevalgte som fyller kravene til å ha en
pensjonsordning. Kommunestyret kan velge mellom to alternative modeller:

1. Alderspensjon beregnes som netto livsvarig årlig ytelse –Stortingsordningen
(hybridordningen)

2. Innmelding i den ordinære offentlige pensjonsordning –Fellesordningen
(TPO)

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997-04-22-375?q=forskrift%20om%20pensjonsordning%20for%20folkevalgte*
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Alternativer:
Hovedtrekk i alternativ 1:

Basert på samme prinsipper som alderspensjon i folketrygden
Pensjonen kan tas ut fleksibelt fra 62 eller senest fra 75 år
Uttak av pensjon kan fritt kombineres med inntektsgivende arbeid
Alderspensjonen beregnes som netto livsvarig årlig ytelse
Kommer i tillegg til andre pensjoner, herunder ytelser fra folketrygden (ingen
samordning)
Pensjonen skal levealderjusteres og reguleres etter samme prinsipp som i
folketrygden
Opptjeningsgrunnlaget er den faste godtgjørelsen begrenset opp til 12G
Hvert år tjenes opp 6,03% av opptjeningsgrunnlaget opp til 7,1G
Mellom 7,1 –12G: 24,13%

For uførepensjon og etterlattepensjon innebærer forslaget i stor grad en videreføring
av dagens regler. Kravet til opptjeningstid vil imidlertid øke fra dagens krav om 16 til
30 års opptjeningstid når fratredelsen skjer direkte fra medlemsberettiget stilling.

Alternativet innebærer nær en halvpart av kostnadene i forhold til dagens ordning.
Den nye ordningen gir lavere pensjon for folkevalgte men er mer forutsigbar for
kommunen med hensyn til kostnadene.

Alternativ 2:
Den nye forskriftens § 1, andre ledd sier:

Alternativet til en særskilt pensjonsordning for folkevalgte i samsvar med forskriften
her, er den ordinære tjenestepensjonsordningen som kommunens eller
fylkeskommunens ansatte er omfattet av.

Dette alternativet gir de samme rettigheter/plikter som de ansatte i kommunen har.
Full opptjeningstid utgjør 30 år og pensjon utgjør 66% av pensjonsgrunnlaget. Ved
kortere opptjeningstid reduseres pensjonen forholdsmessig i forhold til full pensjon. I
denne ordningen vil også alle verv bli sett på under ett slik at både kommunale og
fylkeskommunale verv legges sammen.

Dagens ordning med ventepenger utgår, men denne pensjonsordningen gir rett til
avtalefestet pensjon (AFP). AFP beregnes som pensjon etter folketrygdens regler fra
62 til 65 år, deretter beregnes AFP etter tjenestepensjonsreglene (66%, som ordinær
alderspensjon). Uttak av AFP forutsetter at man fratrer sitt verv helt eller delvis. AFP
reduseres forholdsmessig ved arbeidsinntekt over f.t. kr. 15.000 i året.

Ved uførhet inntrer pensjon etter ett års sykemelding og medlemstiden blir justert
automatisk fram til dato for aldersgrensen.

Også denne ordningen innebærer lavere kostnader for kommunen enn dagens
ordning.
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Forholdet til gammel ordning
Opptjening i dagens ordning stopper, dog slik at opptjente
alderspensjonsrettigheter forblir bruttorettigheter. Ingen omregning til ny modell.
Fra virkningstidspunktet 1 .1 .201 4 starter opptjening etter ny ordning
Folkevalgte beholder sine allerede opptjente rettigheter etter gjeldene ordning, og
pensjonen beregnes på vanlig måte etter disse reglene. Opptjenes det også
rettigheter i den nye pensjonsordningen, beregnes og utbetales denne pensjonen
i tillegg.
Dersom folkevalgt har opptjening etter både gammel og ny modell skal
alderspensjonen maksimeres som om all opptjening var i gammel ordning. Hvis
samlet pensjon fra gammel og ny ordning overstiger maksimal pensjon, skal
pensjon fra ny ordning settes ned.

Eksempler på beregning av fremtidig pensjon ved ulike lønnsforutsetninger
Eksemplene nedenfor er brukt både i Ski og i Frogn ved deres vurdering av
pensjonsordning. Ved beregning av fremtidig pensjon er det mange usikre faktorer.
Disse eksemplene gir derfor kun et bilde av de ulike ordningene i forhold til
hverandre. I beregningene er det sett på en person som er født i 1 960, som har
samme inntekt over alle år, og der årlig regulering på lønnsvekstfaktoren er satt til å
være 4 %. Grunnbeløpet som er benyttet i beregningene utgjør kr 82 1 22
(Grunnbeløp pr 01 .05.201 2). Faktorene som er benyttet vil variere fra år til år.
Beregningsmodellen er således forenklet, og kun ment som en illustrasjon. I
eksemplene er ny pensjonsordning for folkevalgte betegnet som ”Hybrid”, og ordinær
tjenestepensjonsordning/Fellesordningen for ansatte i kommuner og fylkeskommuner
er betegnet som ”TPO”.
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Årsinntekt tilsvarende 7G
Figur 1 viser at det er vesentlig forskjell mellom modellene. Fellesordningen/TPO er
en bruttoordning med lineær opptjening, mens hybrid-modellen gir årlig opptjening
der årlig sparing og regulering gir et siktemål på 66 % pensjon etter 30 år. TPO-
ordningen gir ingen opptjening etter 30 år. Hybrid-modellen stiger så lenge den
ansatte er i arbeid, og gir således en god korrelasjon mellom arbeid og pensjon.
Hybrid-modellen krysser med den ordinære TPO-ordningen etter ca. 30 år. Dvs.
TPO-ordningen vil med en årslønn tilsvarende 7 G, og med en kort karriere, lønne
seg økonomisk i dette tilfellet.

Figur 1

Årsinntekt tilsvarende 9G
Figur 2 viser at hybrid-ordningen krysser med Fellesordningen/TPO-ordningen etter
ca. 20 år. Etter det er det hybrid-ordningen som gir den beste pensjonen.

Figur 2
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Årsinntekt tilsvarende 1 2G
Figur 3 viser at for en person som tjener 12 ganger grunnbeløpet, krysser hybrid-
ordningen med Fellesordningen/TPO-ordningen mye tidligere enn ved lavere
inntekter, dvs. etter ca. 1 6 år.
Eksemplene viser at hybrid-ordningen ser ut til å være best for de med lange
karrierer. I tillegg viser eksemplene at jo høyere lønn, desto raskere vil hybrid-
ordningen bli den mest lønnsomme pensjonsordningen.

Figur 3

Tabellen nedenfor viser en oversikt over fordeler og ulemper knyttet til hhv
Stortingsordningen (hybrid) og fellesordningen (TPO).

Stortingsordningen (hybrid) Fellesordningen (TPO)

Fordeler Ulemper Fordeler Ulemper
Får pensjons-
opptjening for alle
år i arbeid

Usikker på hva en
får i pensjon

Vet hva en får i
pensjon

Lite fleksibel

Fleksibelt uttak
mellom 62 og 75
år

Korte karrierer gir
mindre i pensjon
enn ved dagens
ordning eller
Fellesordningen/
TPO

Samme ordning
som kommunens
ansatte

Ikke lov å jobbe
etter uttak av
pensjon

Kan jobbe ved
siden av
pensjonen

Høyere pensjon for
korte karrierer

Pensjonen må tas
ut ved
aldersgrensen

Nettomodell som
ikke samordnes
med andre ytelser

Samordnes med
andre ytelser

Ytelsen blir regnet
på 40-deler dersom
den blir en oppsatt
rett
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Økonomiske konsekvenser:
De nye alternative pensjonsordningene vil være en rimeligere ordning for Ås
kommune enn dagens pensjonsordning for folkevalgte da arbeidsgiverandelen er
noe lavere. For kommuner som innlemmer de folkevalgte i den ordinære
pensjonsordningen for ansatte vil premiesatsene bli de samme som i
Fellesordningen/TPO for kommuner og bedrifter.
KLP har videre opplyst at Fellesordningen/TPO vil bli mer forutsigbar mht økonomi
for kommunen og at denne høyst sannsynlig også vil bli rimeligere enn
«Stortingsordningen» (hybridordningen).

Dagens pensjonsleverandør KLP har informert at tilbud om hybridordning er betinget
av at denne ordningen får tilslutning av relativt mange kommuner/fylkeskommuner.
Dette fordi enhver forsikringsløsning må ha et minimum antall forsikrede.

Vurdering:
De to ulike alternativene til ny pensjonsordning for folkevalgte i Ås kommune gir noe
ulik uttelling ved pensjonering avhengig av alder man går inn i ordningen med og
tjenestetid som folkevalgt. Økonomisk vil begge ordningene gi besparelser for Ås
kommune da innbetalingspremien er lavere enn dagens ordning.

Eventuell etablering av særskilt pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og
fylkeskommuner som velger pensjonsordning etter mønster av stortingsordningen, er
betinget av at denne ordningen får tilslutning av relativt mange
kommuner/fylkeskommuner. Dette fordi enhver forsikringsløsning må ha et minimum
antall forsikrede.

Rådmann synes det er problematisk å vurdere den ene ordningen opp mot den
andre da pensjonsuttelling vil variere. Rådmannen ser det kan være enkelt for Ås
kommune å tilslutte seg KLPs ordinære pensjonsordning/TPO som gjelder for
ansatte i Ås kommune. Denne pensjonsordningen er oversiktlig i forhold til vilkår.
Den gir bedre økonomisk uttelling for korte karrierer.
Imidlertid har noen av våre nabokommuner (Ski og Frogn) gått inn på
Stortingsordningen (hybridordningen). Denne ordningen vil gi en fleksibel løsning
knyttet til pensjoneringstidspunktet samt muligheten for å arbeide ved siden av å
motta alderspensjon. Hybridordningen blir fortere lønnsom jo høyere lønn ordfører
har. Rådmann har etter en helhetsvurdering kommet til at det vil være en fordel å ha
samme regelverk for pensjonsordning for folkevalgte sentralt og lokalt.

Medbestemmelse:
Ikke aktuelt for denne saken.

Konklusjon:
Det anbefales at folkevalgte i Ås kommune som fyller kravene for innmelding i
pensjonsordning skal fra 1.1.2014 opptjene sine pensjonsrettigheter etter
Stortingsordningen (hybridordningen).
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K-6/14
Kommunal garanti Vinterbro ishall - korrigering

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 13/05336-17
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Formannskapet 2/14 29.01.2014
2 Kommunestyret 6/14 12.02.2014

Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >>

Formannskapets innstilling 29.01.2014:
Ås kommune garanterer med selvskyldnergaranti for spillemidler pålydende 10,8
mill. kr til Vinterbro AS som er søker av spillemidler.
Garantien gjelder i 20 år.

_____

Formannskapets behandling 29.01.2014:
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.

____

Saksfremlegg:

Rådmannens innstilling:
Ås kommune garanterer med selvskyldnergaranti for spillemidler pålydende 10,8 mill.
kr til Vinterbro AS som er søker av spillemidler.

Garantien gjelder i 20 år.

Ås, 10.01.2014

Trine Christensen Emil Schmidt
Rådmann Økonomisjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Formannskapet
Kommunestyret

Vedlegg: Ingen
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Utskrift av saken sendes til:
Økonomisjefen for videreformidling til Fylkesmannen i Oslo og Akershus

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:
Kommunestyret vedtok i k-sak 83/13 den 11.12.2013 å gi kommunal garanti for
spillemidler pålydende 10,8 mill. kr til Breivoll sportsklubb ishockey (BSI) som ønsker
å bygge ishall på Vinterbro.

Den idrettsfunksjonelle utformingen av anlegget er godkjent og Kulturdepartementet
har godkjent vedtektene for Vinterbro AS som er driver og utbygger av ishallen.
Saken ligger derfor klar for søknad om spillemidler for 2014. Det er imidlertid behov
for en korrigering av kommunestyrets vedtak, da det er Vinterbro AS og ikke Breivoll
Sportsklubb ishockey som garantien skal gjelde for. Saken fremmes derfor på nytt,
med ny innstilling om at Ås kommune garanterer med selvskyldnergaranti for
spillemidler pålydende 10,8 mill. kr til Vinterbro AS som er søker av spillemidler.

Vurdering av saken:
For at Vinterbro ishall skal kunne søke om og være berettigettil å motta spillemidler,
må de ha en kommunal garanti for beløpet. Garantien for spillemidler må gis som en
selvskyldnergaranti, jf. punkt 2.2.4 i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og
fysisk aktivitet –2013. Selvskyldnergaranti innebærer at kreditor ved mislighold kan
gå direkte på garantisten.

Kommunestyret kan innvilge garanti i henhold til Forskriftom kommunale og
fylkeskommunale garantier av 02.02.2001 med endringer 26.06.2008. I dette tilfellet
innebærer den kommunale garantien, at kommunen står økonomisk ansvarlig,
dersom hallen ikke drives etter formålet, og spillemidler holdes tilbake. I så tilfelle har
kommunen to alternativer. Enten betale tilbake mottatte spillemidler på 10,8 mill. kr
eller overta driften, eller på annen måte sikre at driften foregår i tråd med reglene for
mottak av spillemidler.

Prosessen videre
Fylkeskommunen krever kommunal garanti for utbetaling av spillemidler. Tiltaket må
innarbeides i kommunens tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv. Kommunen har
frist for å behandle søknad om spillemidler den 15. januar 2014. Dersom saken om
kommunal garanti ligger til behandling i kommunestyret i februar 2014, vil det fortsatt
være mulig å søke om spillemidler for prosjektet for 2014. Etvedtak om kommunal
garanti i kommunestyret 12. februar er derfor siste frist for å få innarbeidet tiltaket i
søknad om spillemidler for 2014.

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser:
Rådmannen vil understreke at en kommunal garanti for spillemidler innebærer en
risiko for kommunen. Rådmannen har imidlertid vurdert risikoen til å være akseptabel
og mener at Vinterbro AS vil ha finansiell evne til å gjennomføre tiltaket.

http://www.regjeringen.no/Upload/KUD/Idrett/Publikasjoner/V-0732-B-2013_web.pdf
http://www.regjeringen.no/Upload/KUD/Idrett/Publikasjoner/V-0732-B-2013_web.pdf
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Den kommunale garantien gjelder i 20 år. Dersom hallen ikke drives etter formålet
må kommunen betale tilbake mottatte midler eller overta driften. Det stilles derfor
som forutsetning for garantien at kommunen overtar full disposisjonsrett over hallen
dersom garantien kommer til anvendelse. Kommunen kan da søke andre
samarbeidspartnere til å drive hallen frem til garantiperioden utløper.

Konklusjon med begrunnelse:
Rådmannen anbefaler at Vinterbro AS gis kommunal garant på 10,8 mill. kr for
spillemidler.

Ikrafttredelse av vedtaket:
Saken krever godkjenning av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Fylkesmannen er
orientert om saken og kan behandle saken innen utgangen avfebruar 2014.
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K-7/14
Vurdering av sammensetning av enkelte nemnder og utvalg -
Nyvalg

Saksbehandler: Vibeke Berggård Saksnr.: 14/00063-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Formannskapet 4/14 29.01.2014
2 Kommunestyret 7/14 12.02.2014

Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >>

Formannskapets innstilling 29.01.2014:
Kommunestyret vedtar følgende nyvalg:

Takstnemnd
Medlemmer Varamedlemmer

1. Håvard Steinsholt SV 1. Joar Solberg A
2. Reidun Aalerud H 2. Erling Rognli V
3. Svend Kvarme Sp 3. Kjell-Ivar Brynildsen A

Leder: Håvard Steinsholt

Overtakstnemnd
Medlemmer Personlige varamedlemmer
Odd Vangen Sp Ola Heir Sp
Else Jorunn Vestby A Gerd Berntsen A
Ivar Sæveraas V Erling Berge V
Ingunn Ramsfjell Taksdal SV Jan Sjølli SV

H Ola Nordal A
Bjørn Leivestad H Bjørn Bråte A

Kontrollutvalget
Medlemmer Personlig varamedlemmer
Einride Berg A Oddvar Kolstad A
Tone Holm Dagsvold A Bjørn Ole Alm A
Trine Hvoslef-Eide V Marit Hauken A
Håkon L. Henriksen H Turid Johnsen H
Olav Aardalsbakke KrF Arve Skutlaberg KrF

Leder: Håkon L. Henriksen
Nestleder: Einride Berg

_____
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Formannskapets behandling 29.01.2014:
Ordfører fremsatte følgende forslag etter forslag fra de aktuelle partiene:

Takstnemnd, overtakstnemnd og kontrollutvalg gjenvelges med følgende endringer:
1. Takstnemnd:

På varaplass nr. 2 i stedet for Trine Hvoslef-Eide (V): Erling Rognli (V)

2. Overtakstnemnd:
Medlem i stedet for Odd Rønningen (Sp): Odd Vangen (Sp)
Medlem i stedet for Hilde Kristin Marås (H):
Varamedlem i stedet for Ivar Ekanger (A): Ola Nordal (A)

3. Kontrollutvalg:
Varamedlem i stedet for Reidun Aalerud (H): Turid Johnsen (H)

Ledere og nestledere gjenvelges.

Votering:
Ordførers forslag ble enstemmig tiltrådt.

_____

Saksfremlegg:

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar følgende nyvalg:

Takstnemnd
Medlemmer Varamedlemmer

1. 1.
2. 2.
3. 3.

Overtakstnemnd
Medlemmer Personlige varamedlemmer

Kontrollutvalget
Medlemmer Personlig varamedlemmer
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Leder:
Nestleder:

Ås, 10.01.2014

Trine Christiansen Andreas Brodahl
Rådmann Service- og kommunikasjonssjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Formannskap
Kommunestyre

Vedlegg:
Vedlegg 1 Oversikt over aktuelle utvalg.docx
Vedlegg 2 Utdrag av lover.docx

Utskrift av saken sendes til
Berørte personer. Evt. nyvalgte tilsendes taushetserklæring for underskrift.
Kontrollutvalget v/FIKS
Økonomisjef
Politisk sekretariat for oppdatering av styrevervregisteret og SRU

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:
Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak om handlingsprogram med økonomiplan
den 11.12.2013, K-sak 80/13 punkt e):

Det utskrives eiendomsskatt på verker, bruk og annen næring i Ås kommune
med 6 promille av takstverdien.

Fra primo januar 2014 til februar 2014 vil det bli gjennomført befaring på alle
næringseiendommer. Befaringen er med på å danne grunnlaget for takseringen av
næringseiendommene og vil bli gjennomført av Verditakst AS på vegne av Ås
kommune. Selskapet ble valgt av rådmannen etter anbudsrunde. Verditakst AS vil
utarbeide et forslag til eiendomsskattetakst som legges frem for sakkyndig nemnd,
takstnemnda.

Fastsettelse av eiendomsskattetaksten er planlagt gjennomført innen utløpet av
februar 2014. Det er takstnemnda som vedtar eiendomsskattetaksten. Vedtatt takst
vil bli oversendt eiere av eiendommen.
Klager på takstnemndas vedtak avgjøres av overtakstnemnda som klageorgan.
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Økonomiavdelingen ivaretar oppgavene som eiendomsskattekontor.

I forbindelse med innføring av eiendomsskatt på verk og bruk i 2007 ble det opprettet
en takstnemnd og en overtakstnemnd, jf. K-sak 6/07, kommunestyret 24.01.2007.

Sammensetning av nemnder og utvalg:
Nåværende takstnemnd og overtakstnemnd ble valgt av kommunestyret 23.11.2011 i
K-sak 71/11. Det har vært ett møte i takstnemnda og ingen i overtakstnemnda i
denne perioden. Takstnemndas møte var i januar 2014. Detblir nå flere møter i
takstnemnda og eventuelt også i overtakstnemnda.

I den forbindelse har rådmannen sett på sammensetningen av nemndene og funnet
at enkelte kandidater ikke er valgbare på grunn av kombinasjon av verv. Det gjelder
takstnemndene og formannskap/kontrollutvalg, se vedlegg 1 der navnene er markert.

I vedlegg 2 er det tatt med et utdrag av eigedomsskattelova som gir en viss oversikt
over saksgang m.m. Av § 21 fremgår det at formannskapsmedlemmer ikke kan være
med i eigedomsskattenemnder (takstnemnd/overtakstnemnd). Vedlegget har også
et utdrag av kommuneloven (koml.) § 77 om kontrollutvalg, og i følge nr. 2 er bl.a.
medlemmer av kommunale nemnder med beslutningsmyndighetutelukket fra valg.

I følge notat av 17.01.2007 fra rådmannen til kommunestyret, har takstnemnd og
overtakstnemnd beslutningsmyndighet. Det ble den gangen foretatt et omvalg for å
unngå kombinasjonen kontrollutvalg/takstnemnder.

Utskifting av medlemmer i perioden:
Det er ikke anledning til å skifte ut enkeltmedlemmer i utvalg. Kommunestyret kan
imidlertid selv når som helst omorganisere faste utvalg, jf. koml. § 10 nr. 6 eller foreta
nyvalg av kontrollutvalgets medlemmer, jf. koml § 77 nr. 3.

Kommentar til koml. § 10 i Kommuneforlagets infoserie: En eventuell utskifting av
medlemmer i valgperioden må skje ved fullstendig nyvalg, ikke ved at
enkeltmedlemmer skiftes ut ved suppleringsvalg, dersom det ikke foreligger en
situasjon som omhandlet i §16 nr. 2 og 3.

Forskriftom kontrollutvalg § 3.Utskifting av medlemmer:
Kommunestyret … kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. Ved
utskifting av ett eller flere medlemmer av utvalget skal det foretas nyvalg av samtlige
medlemmer i utvalget.

Kvalifikasjoner og valgbarhet m.m.:
Det kreves ikke spesielle kvalifikasjoner for å sitte i nemndene, men lokalkunnskap er
en fordel. For øvrig gjelder vanlige regler om plikt til å ta i mot valg/valgbarhetsvilkår i
koml. § 14, hovedsakelig at vedkommende har stemmerett ved kommunestyrevalg
og er innført i folkeregisteret som bosatt i Ås valgdagen. Ingen kan sitte både i
takstnemnd og overtakstnemnd.
Regler om valg og kjønnsrepresentasjon fremgår av koml. §§ 36 og 38a.

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1975-06-06-29?q=eigedomsskattelova*
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107/KAPITTEL_2#§16
http://lovdata.no/lov/1992-09-25-107/§16
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-15-905#KAPITTEL_2
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107/KAPITTEL_2#§14
http://lovdata.no/lov/1992-09-25-107/§36
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Vurdering og konklusjon:
I samråd med ordfører tilrår rådmannen at det foretas omvalg slik at følgende
kombinasjoner ikke forekommer:
Takstnemnder –formannskap
Takstnemnder –kontrollutvalg

Når det gjelder kontrollutvalg gjøres det oppmerksom på at et kontrollutvalgsmedlem
også er medlem av Oslofjordens friluftsråd. Rådmannen kan imidlertid ikke se at
rådet har beslutningsmyndighet slik at den kombinasjonen nok ikke krever omvalg.

Ikrafttreden: Vedtaksdato
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K-8/14
Uttreden fra kommunale verv - Elin Haga Stabbetorp (Sp) - Nyvalg

Saksbehandler: Vibeke Berggård Saksnr.: 13/05973-2
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Formannskapet 5/14 29.01.2014
2 Kommunestyret 8/14 12.02.2014

Gå til saksliste << Forrige sak

Formannskapets innstilling 29.01.2014:
Elin Haga Stabbetorp har trådt ut av sine kommunale verv pga. folkeregistrert flytting
fra kommunen.
1. Som nytt varamedlem i hovedutvalg for teknikk og miljø velges: ……………………

på plass nr. …..
2. Som nytt medlem i plankomiteen velges: ………………………
3. Som ny nestleder i plankomiteen velges: ………………………

Konsekvenser for kommunestyret
Det foretas nytt valgoppgjør i kommunestyret slik:
Etter opprykk i vararekken for Senterpartiet blir Trygve Kvarme nytt varamedlem i
kommunestyret på plass nr. 6.

_____

Formannskapets behandling 29.01.2014:
Det var enighet om at saken behandles i kommunestyret.

Forslag som følger saken:
Gro Haug (H) fremmet forslag om Bjørn Leivestad (H) som ny nestleder i
plankomiteen.

Votering: Ingen
_____

Saksfremlegg:

Rådmannens innstilling:
Elin Haga Stabbetorp har trådt ut av sine kommunale verv pga. folkeregistrert flytting
fra kommunen.
1. Som nytt varamedlem i hovedutvalg for teknikk og miljø velges: ……………………

på plass nr. …..
2. Som nytt medlem i plankomiteen velges: ………………………
3. Som ny nestleder i plankomiteen velges: ………………………
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Konsekvenser for kommunestyret
Det foretas nytt valgoppgjør i kommunestyret slik:
Etter opprykk i vararekken for Senterpartiet blir Trygve Kvarme nytt varamedlem i
kommunestyret på plass nr. 6.

Ås, 06.01.2014

Trine Christensen Andreas Brodahl
Rådmann Service- og kommunikasjonssjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Formannskap
Kommunestyre

Vedlegg:
Aktuelle utvalg per 16.12.2013 - Uttreden Elin Haga Stabbetorp.docx

Utskrift av saken sendes til:
Elin Haga Stabbetorp (Sp)
Valgt varamedlem av HTM
Valgt medlem av plankomiteen
Valgt nestleder av plankomiteen
Nytt varamedlem av kommunestyret, Trygve Kvarme
Referatsak i HTM og plankomiteen
Politisk sekretariat for oppdatering av SRU og Styrevervregister

SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Elin Haga Stabbetorp (Sp) er folkeregistrert som utflyttet fra Ås kommune
01.10.2013. Hun tapte dermed valgbarheten og trådte utav sine kommunale verv fra
samme tidspunkt.
Stabbetorp var varamedlem av kommunestyret og hovedutvalg for teknikk og miljø,
samt medlem og nestleder av plankomiteen, se vedlegg.

Kommuneloven

§ 15. Uttreden. Suspensjon. (utdrag)
1. Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av
dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen for to år eller
mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer.
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§ 16. Opprykk og nyvalg. (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.

5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet,
eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret blitt utilstrekkelig, kan
kommunestyret selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer.
Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall
varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli
representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller
gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra
det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre
organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet.

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.

Valgloven

§ 14-2. Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg til kommunestyret (utdrag)
(1) Ordføreren skal sørge for at valgstyret foretar nytt valgoppgjør dersom en
representantplass i kommunestyret blir stående ubesatt.

(2) Det skal også foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentantplass er blitt ledig,
dersom ordføreren finner dette nødvendig.

Vurdering og konklusjon:
Ordfører finner det nødvendig at det foretas nytt valgoppgjør for kommunestyrets
vararekke for Senterpartiet, Trygve Kvarme rykker opp som vara på plass nr. 6,
jf. forespørsel til ordfører.

Det må velges ny vara på plass i HTM.

I plankomiteen må det først velges medlem, deretter velges nestleder.
Dersom en av vararepresentantene velges som nytt medlem må det også velges ny
vara.
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