
 

 

Ås kommune  

  

 

18/00024 
 

MØTEINNKALLING 
Kommunestyret 

 
Dato: 12.09.2018 kl. 18:30  
Sted: Store sal,   Ås kulturhus  
 
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.  
 

Møtet blir filmet og kan sees på kommunens hjemmeside. 
 

Spørretime 
Innbyggere kan stille spørsmål til ordfører. Spørsmålene sendes senest tre dager før 
kommunestyrets møte, og besvares i starten av møtet. Spørsmålsstilleren må selv 
være tilstede. Det settes av inntil 30 minutter. Les mer i Ås kommunes reglementer 
punkt 10.1.16.  
 

Saksliste 

 Side 

Referatsaker 

Interpellasjon 

Saker til behandling 

57/18 18/00583-5 Kroer skole - Struktur og drift fra 2019 3 

58/18 16/02227-2 Ny administrativ organisering av Ås kommune 20 

59/18 18/02281-1 Klima- og miljøutvalg (KMU) - Valg 32 

60/18 17/00248-5 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 
Samhandlingsreformen 

36 

61/18 18/01314-2 Rapport om selskapskontroll - Søndre Follo 
Renseanlegg IKS 

38 

62/18 18/01354-1 Endringer i barnehageloven - minimumsnorm for 
bemanning 

40 

63/18 17/00842-50 R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage 47 

64/18 18/01491-5 Midlertidig forbud mot tiltak innenfor området 
Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen - R-307 

55 

65/18 18/01807-1 Budsjettering av lokalkostnader (FDV)  - oppfølging 
av verbalvedtak 

70 

http://www.as.kommune.no/
https://www.as.kommune.no/getfile.php/4227284.746.mnwisbpkwzjwjn/%C3%85s+kommunes+reglementer+vedtatt+av+kommunestyret+20.06.2008.pdf
https://www.as.kommune.no/getfile.php/4227284.746.mnwisbpkwzjwjn/%C3%85s+kommunes+reglementer+vedtatt+av+kommunestyret+20.06.2008.pdf


Ås kommune 

Kommunestyret 12.09.2018  Side 2 av 95 
 

66/18 18/00939-2 Flytting av garantiansvar fra Åspro AS til Åspro 
administrasjon og utvikling AS 

75 

67/18 18/01721-1 Møteplan 2019 - formannskapet og kommunestyret 78 

68/18 18/01099-6 Fastsetting av valgdag - Kommunestyrevalg og 
fylkestingsvalg 2019 

82 

69/18 18/02342-1 Valg av overtakstnemnd, ny behandling av punkt 1 i 
vedtak i K-sak 35/18. 

86 

70/18 18/02006-1 Uttreden av kommunale verv - Elisabeth Sannum 
Vangen (Sp) - Nyvalg 

89 

71/18 18/01265-1 Ås kommunes årsmelding 2017 92 

    

 
 
 
Ås, 05.09.2018 

 
 

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: 
 
6/18 14/02507-4 FIKS- Årsberetning og årsregnskap 2017 
 
7/18 18/00802-2 Fylkesmannens vedtak i lovlighetskontroll av K-sak 47/17  
   Utnyttelsesgrad og høyder i kommuneplanens bestemmelser 
 
8/18 18/00802-2 Ås kommunes reglementer vedtatt av kommunestyret  
   20.06.2018 i K-sak 44/18. 
 
 
 
Interpellasjon:  
 
2/18 18/01358-12 Flere heltidsstillinger i kommunen  
   Interpellasjon fra SV.  
 
 
  

mailto:politisk.sekretariat@as.kommune.no
https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html


Ås kommune 

Kommunestyret 12.09.2018  Side 3 av 95 
 

Saker til behandling  

K-57/18 
Kroer skole - Struktur og drift fra 2019 
 
Saksbehandler:  Mariann Jøssang Saksnr.:  18/00583-5 
Saksgang  Møtedato 
1 Ungdomsrådet 11/18 29.05.2018 
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 13/18 30.05.2018 
3 Administrasjonsutvalget 10/18 06.06.2018 
4 Formannskapet 47/18 06.06.2018 
5 Administrasjonsutvalget 16/18 13.06.2018 
6 Ungdomsrådet 14/18 21.08.2018 
7 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 25/18 22.08.2018 
8 Administrasjonsutvalget 20/18 29.08.2018 
9 Formannskapet 61/18 29.08.2018 
10 Kommunestyret 57/18 12.09.2018 
 
 
Formannskapets innstilling 29.08.2018: 
1. Kroer skole skal opprettholdes. 
2. Arbeidet for å sikre godt pedagogisk nivå ved Kroer skole skal forsterkes 

framover. 
3. Det bør arbeides med sikte på å etablere nye boliger i Kroer skolekrets for å 

styrke skolens eksistensgrunnlag. 
 
 

Behandlinger:  
 

Formannskapets behandling 29.08.2018: 
Administrasjonsutvalgets behandling og innstilling ble presentert i møtet.  
 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet forslag om rådmannens innstilling.  
 
Stein Ekhaugen (H) fremmet fellesforslag på vegne av H og FrP: 
Tillegg til alternativ innstilling 3 / beholde dagens Kroer skole:  
Det innføres fritt skolevalg mellom Kroer og Rustad skolekretser når nye Rustad 
skole står ferdig.  
 
Votering: 
HOK’s innstilling ble tiltrådt 7-2 (H) ved alternativ votering mot rådmannens innstilling. 
Fellesforslaget fra H og FrP ble nedstemt 6-3 (2H, FrP). 
 
Formannskapets innstilling 29.08.2018: 
Se øverst i saken. 

_____ 
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Administrasjonsutvalgets behandling 29.08.2018: 
Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet forslag om HOK’s innstilling. 
 
Egil Ørbeck (H) fremmet forslag om ekstra kulepunkt på vegne av H og FrP: 
Vurdere fritt skolevalg mellom Rustad og Kroer etter åpningen av Nye Rustad. 
 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 
Rådmannen utreder nærmere potensiale for å samarbeide med Rustad skole for å 
ivareta spesialundervisning og vikarordning for å sikre nye krav til kompetanse.  
 
Protokolltilførsel fra Eskild Gausemel Berge (SV) fremmes. 
 
Votering: 
HOK’s innstilling ble tiltrådt 5-4 (1H og tillitsvalgte) ved alternativ votering mot 
rådmannens innstilling. 
Fellesforslaget fra H og FrP ble nedstemt 7-2 (H, FrP). 
SV’s forslag ble nedstemt 7-2 (SV, KrF). 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 29.08.2018: 
1. Kroer skole skal opprettholdes. 
2. Arbeidet for å sikre godt pedagogisk nivå ved Kroer skole skal forsterkes 

framover. 
3. Det bør arbeides med sikte på å etablere nye boliger i Kroer skolekrets for å 

styrke skolens eksistensgrunnlag. 

Protokolltilførsel fra Kristine Lien Skog (SV): 
Kommunen befinner seg i en svært stram økonomisk situasjon hvor det er store krav 
til innsparinger. Det er svært bekymringsverdig om politikerne fortsetter å vedta 
budsjettmessige belastninger uten å finne tilsvarende inndekning. 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 22.08.2018: (HOK) 
Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag:  
1. Kroer skole skal opprettholdes. 
2. Arbeidet for å sikre godt pedagogisk nivå ved Kroer skole skal forsterkes  
 framover. 
3. Det bør arbeides med sikte på å etablere nye boliger i Kroer skolekrets for å 
 styrke skolens eksistensgrunnlag. 
 
Forslag fra Eskild Gausemel Berge (SV) om merknad som skal følge saken: Se 
protokolltilførsel. 
 
Høyre fremmet følgende forslag: 
Primært: Rådmannens innstilling  
Subsidiært: Tillegg til alternativ innstilling 3 / beholde dagens Kroer skole:  
Det innføres fritt skolevalg mellom Kroer og Rustad skolekretser når nye Rustad 
skole står ferdig.  
 
 



Ås kommune 

Kommunestyret 12.09.2018  Side 5 av 95 
 

Votering: 
Rådmannens innstilling ble nedstemt 6 - 3 (3H) 
Aps forslag ble votert over punktvis: 
Pkt 1. ble vedtatt 6 - 3 (3H) 
Pkt 2. ble vedtatt 7 - 2 (2H) 
Pkt 3. ble vedtatt 6 - 3 (3H) 
H’s subsidiære forslag ble nedstemt 6 - 3 (3H) 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 22.08.2018: 
1. Kroer skole skal opprettholdes. 
2. Arbeidet for å sikre godt pedagogisk nivå ved Kroer skole skal forsterkes 

framover. 
3. Det bør arbeides med sikte på å etablere nye boliger i Kroer skolekrets for å 

styrke skolens eksistensgrunnlag. 

Protokolltilførsel fra Eskild Gausemel Berge (SV): 
Kommunen befinner seg i en svært stram økonomisk situasjon hvor det er store krav 
til innsparinger. Det er svært bekymringsverdig om politikerne fortsetter å vedta 
budsjettmessige belastninger uten å finne tilsvarende inndekning. 

_____ 
 
 

Ungdomsrådets behandling 21.08.2018: 
Ungdomsrådet har tidligere behandlet saken. Rådet tar tilleggsnotatet til etterretning, 
men det medfører ingen endring i tidligere vedtak. 
 
Votering: Ungdomsrådet opprettholder sitt vedtak fra 29.05.18, mot to stemmer. 
 
Ungdomsrådets vedtak 21.08.2018: 
Kroer skole legges ned fra høsten 2019 når nye Rustad skole står ferdig. Elever 
bosatt innenfor Kroer skolekrets i dag, overføres til Rustad skole.  

_____ 
 

Utvalgsbehandlinger i mai/juni: 
 
Formannskapets behandling 06.06.2018: 
Ola Nordal (Ap) fremmet forslag om at saken utsettes til innstilling fra HOK foreligger. 
Votering: Ap’s utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets utsettelsesvedtak 06.06.2018: 
Saken utsettes til innstilling fra HOK foreligger. 

_____ 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 13.06.2018: 
Saken ble drøftet. Arne Hillestad (FrP) fremmet forslag om at saken utsettes til 
innstilling fra HOK foreligger. 
Votering: FrP’s utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Administrasjonsutvalgets utsettelsesvedtak 13.06.2018: 
Saken utsettes til innstilling fra HOK foreligger. 
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 30.05.2018 (HOK) 
Ivar Ekanger (Ap) fremmet følgende forslag: 
Saken drøftes over to møter i hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) slik at saken 
følges opp i møtet 22.08.2018. 
 
Hovedutvalget drøftet seg fram til følgende punkter, som de ønsker mer informasjon 
om: 

 Befolkningsprognoser 
 oppsett over den antatte økonomiske besparelsen ved nedleggelse av 

 Kroer skole der usikkerheten rundt hver post angis som sikker/svært 
 usikker. 

 hva skal Kroer skole brukes til dersom den legges ned? 
 kostnadsberegninger og vurderinger på elever med særskilte behov og 

 vedlikeholdskostnader. 
 
Votering: Ap’s forslag om å drøfte saken i to møter ble enstemmig tiltrådt. 
Hovedutvalgets tilleggspunkter om mer informasjon ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 30.05.2018: (HOK) 
1. Saken drøftes over to møter i hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) slik at 

saken følges opp 22.08.2018. 
2. Hovedutvalget ber om mer informasjon om: 

 befolkningsprognoser 
 oppsett over den antatte økonomiske besparelsen ved nedleggelse av Kroer 

skole der usikkerheten rundt hver post angis som sikker/svært usikker. 
 hva skal Kroer skole brukes til dersom den legges ned? 
 kostnadsberegninger og vurderinger på elever med særskilte behov og 

vedlikeholdskostnader. 
_____ 

 
Ungdomsrådets behandling 29.05.2018: 
Ungdomsrådet har allerede diskutert saken og avgitt sitt svar i forbindelse med 
høringsrunden. Et av medlemmene ønsket å tilføye at prognosegrunnlaget ikke virket 
troverdig. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble vedtatt, mot en stemme. 
 
Ungdomsrådets vedtak 29.05.2018: 
Kroer skole legges ned fra høsten 2019 når nye Rustad skole står ferdig. Elever 
bosatt innenfor Kroer skolekrets i dag, overføres til Rustad skole. 
 

_____ 
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Rådmannens svar på HOK’s spørsmål fremgår av følgende vedlegg: 
26. Notat – Oppfølging av Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 
 30.05.2018, HOK-sak 13/18 
26.1 Vedlegg 1 – Oversikt prosjekter 2013-2017 
26.2 Vedlegg 2 – Vedlikeholdsbehov 2018-23 
 
 
 

Saksfremlegg: 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Kroer skole legges ned fra høsten 2019 når nye Rustad skole står ferdig. Elever 
bosatt innenfor Kroer skolekrets i dag, overføres til Rustad skole.  
 
Ås, 15.05.2018 
 
Marit Roxrud Leinhardt Ellen Benestad 
fungerende Rådmann Oppvekst- og kultursjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Vedlegg: 
1 - Høringsbrev - Kroer skole 
2 - Høringsnotat - Kroer skole 
3 - Befolkningsutvikling og prognoser 
4 -Kompetansekrav for undervisning og elevenes skolemiljø 
5 - Sammendrag høringssvar 
6 - Høringsuttalelse privatpersoner 
7 - Høringsuttalelse privatpersoner 
8 - Høringsuttalelse personalet ved Kroer skole 
9 - Høringsuttalelse Utdanningsforbudet ved Kroer skole 
10 - Høirngsuttalelse Kroerbarnehagen DA 
11 - Høringsuttalelse Elevrådet ved Kroer skole 
12 - Høringsuttalelse Ungdomsrådet 
13 - Høringsuttalelse Ås senterparti ved Ellen Syrstad 
14 - Høringsuttalelse Knerten barnehage 
15 - Høringsuttalelse Kroer SMU-SU 
16 - Høringsuttalelse privatperson 
17 - Foreldregruppa ved Kroer barnehage 
18 - Høringsuttalelse Kroer skole FAU 
19 - Høringsuttalelse privatpersoner 
20 - Høringsuttalelse privatperson 
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21 - Høringsuttalelse Kroer Menighetsråd 
22 - Kroer Vel 
23 - Høringsuttalelse lokallagsstyret i Utdanningsforundet i Ås 
24 - Høringsuttalelse Fagforbudet Ås 
25 - Høringsuttalelse Utdanningsforbundet ved Ås ungdomsskole 
26. Notat - Oppfølging av Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 
30.05.2018, HOK-sak 13/18 
26.1 Vedlegg 1 - Oversikt prosjekter 2013-2017 
26.2 Vedlegg 2 - Vedlikeholdsbehov 2018-23 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
HOK-sak 7/18: Høringssak – Kroer skole 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Oppvekst- og kultursjef 
Rektor Kroer skole 
Rektor Rustad skole  

http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-oppvekst-og-kultur-28-02-2018.350480.MD1I546947o33fb.pts.html
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Saksutredning: 
 
Sammendrag 
Februar 2018 ble det fremmet en politisk sak i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
vedrørende videre struktur og drift av Kroer skole fra høsten 2019. I henhold til 
vedtak i HOK-sak 7/18 har 3 alternativer for videre struktur og drift av Kroer skole 
vært ute på høring. Rådmannen har gjort en helhetlig vurdering på bakgrunn av 
høringssvarene som har kommet inn og dagens situasjon med tanke på 
elevtallsutvikling og rekruttering av lærere med godkjent kompetanse. I henhold til 
kommunens ansvar som skoleeier og en rettferdig fordeling av ressurser til det beste 
for alle barn og unge i kommunen, mener rådmannen at nedleggelse av Kroer skole 
er nødvendig.   
 
Fakta i saken: 
Befolkningsprognoser utarbeidet av Rambøll i 2017 viser en betydelig nedgang i 
elevgrunnlaget for Kroer skolekrets frem mot 2030. Se prognoser for Kroer og 
Rustad skolekrets vedlagt i saksfremlegget. I lys av befolkningsprognoser av 2017 og 
ferdigstillelse av nye Rustad skole i 2019, mener rådmannen det er nødvendig at det 
fattes beslutninger som gir retning og styringsmuligheter i et helhetlig og 
fremtidsrettet perspektiv.  
 
Februar 2018 ble det derfor fremmet en politisk sak i Hovedutvalg for oppvekst og 
kultur vedrørende videre struktur og drift av Kroer skole fra høsten 2019.  
  
Høring 
I henhold til vedtak i HOK-sak 7/18 har følgende 3 alternativer vært ute på høring, 
med høringsperiode 05.03-05.05.2018:  

 
o Alternativ 1: Full nedleggelse av Kroer skole fra høsten 2019 når nye Rustad 

skole står ferdig. Elever bosatt innenfor Kroer skolekrets i dag, overføres til 
Rustad skole. 

o Alternativ 2: Kroer skole legges administrativt innunder nye Rustad skole når 
den står ferdig høsten 2019. Mellomtrinnet (5.-7. trinn) overføres til nye Rustad 
skole. Småtrinnet (1.-4. trinn) opprettholdes ved Kroer skole. Kroer skole 
fortsetter som grendeskole, forutsatt elevtall på minimum 50 elever på 
småtrinnet. Alternativet innebærer full nedleggelse av Kroer skole dersom 
antall elever på småtrinnet går under 50. 

o Alternativ 3: Opprettholdelse av dagens skolestruktur og drift av Kroer skole. 
 
Vurderingskriterier som er lagt til grunn i høringen er: kapasitet og elevtallsutvikling, 
pedagogiske og sosiale fordeler/utfordringer og skolevei.  
 
I løpet av høringsperioden har det kommet inn totalt 20 høringssvar. Høringene 
støtter i hovedsak alternativ 1 eller 3. Det har ikke kommet inn høringssvar som 
støtter alternativ 2. Høringssvarene er oppsummert i eget vedlegg med rådmannens 
kommentarer. Alle høringssvarene er også vedlagt i sin helhet. Det har imidlertid 
kommet inn flere høringssvar som stiller spørsmål ved prognoser og tallmateriale 
som er brukt i høringen. Prognoser og tallmateriale vil bli redegjort for i eget 
dokument som følger dette saksfremlegget. Vedlagt saken følger også et utdypende 
dokument som tar for seg kompetansekrav for undervisning og elevenes skolemiljø. 
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Skolebyggets fremtid vil avhenge av kommunestyrets endelige vedtak i saken. 
Rådmannen vil derfor komme tilbake med anbefalinger for videre bruk av 
bygningsmasse.  
 
Vurdering: 
Kapasitet og elevtallsutvikling 
Befolkningsprognoser er beheftet med usikkerhet. Men selv om prognoser ikke gir en 
fasit, gir de den beste forutsigelsen av hvordan en utvikling vil arte seg. I 
skoleplanlegging er det mest interessant å se på hvordan de yngste aldersgruppene 
utvikler seg. Statistikken viser en tydelig tendens til at antallet barn og unge i Kroer 
skolekrets har gått ned i perioden år 2000-2017. Selv om prognosene utarbeidet i 
2017 viser en betydelig nedgang i elevgrunnlaget for Kroer skolekrets frem mot 2030 
betyr det imidlertid ikke at rådmannen er sikker på at prognosene umiddelbart vil slå 
til, men at rådmannen tror på konklusjonen i prognosene – at antall barn i alderen 6-
12 år vil gå betydelig ned i Kroer skolekrets i løpet av de neste 10-15 årene. Dette 
som en konsekvens av at det blant annet ikke er vedtatt mer utbygging innenfor 
Kroer skolekrets.  
 
Det er i dag ressurskrevende å drifte de mindre skolene. Dersom elevtallet faller 
under 100, fungerer ikke finansieringsmodellen (skolemodellen) godt nok lenger. 
Kostnader per elev øker kraftig eksponentielt for elevtall<100, og driften blir svært 
krevende. En slik utvikling vil ikke være bærekraftig innenfor gitte rammer, ei heller 
økonomisk forsvarlig i et helhetlig perspektiv, da ressursene skal fordeles til det beste 
for alle barn og unge i kommunen.  
 
God kapasitetsutnyttelse og hensiktsmessig fordeling av elever i kommunens 
skolebygg er nøkkelfaktorer for effektiv skoledrift. For skoler som ligger i områder 
med lav og nedadgående elevtallsutvikling impliserer dette dårlig utnyttelse av 
ressurser. Nye Rustad skole er dimensjonert for vel 700 elever. Elevtallet ved Rustad 
skole vil anslagsvis være 500 elever ved oppstart august 2019, og øke til rundt 600 
elever mot 2030. Det er da tatt høyde for justerte skolekretsgrenser fra 2019, vedtatt i 
Kommunestyret 21.6.2017.   
 
Virkningen av å legge ned Kroer skole vil gi en bedre kapasitetsutnyttelse ved nye 
Rustad skole, samt økt handlingsrom for styrking av hele Ås-skolen. Økt 
ressursinnsats mot tilpasset opplæring, for å få ned omfanget av 
spesialundervisning, er bare ett av flere presserende områder det er behov for 
styrking. Skolevegring og barn og unges psykiske helse er andre områder 
rådmannen ser behov for økt fokus og styrking i tiden fremover.  
 
Pedagogiske og sosiale fordeler/utfordringer 
Kompetansekrav for tilsetting og betydningen av lærernes fagkompetanse 
Det er vanskelig å rekruttere lærere med godkjent kompetanse. Dette er ikke unikt for 
Ås kommune. Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) bekrefter at dette er 
utfordrende i hele kommune-Norge. GSI-tallene viser at Kroer skole skiller seg ut 
sammenliknet med sentrumsskolene i Ås. Siste GSI-rapportering per 1.10.2017 viser 
at kun 1 av 7 lærere som underviser i engelsk ved Kroer skole, oppfyller 
kompetansekravene for undervisning. Videre viser rapporteringen at kun halvparten 
av lærerne som underviser i norsk og matematikk, oppfyller kompetansekravene for 
undervisning.  



Ås kommune 

Kommunestyret 12.09.2018  Side 11 av 95 
 

 
Flere skoler i Norge benytter nå i økende grad lærere med fordypning i de aktuelle 
fagene til å undervise flere grupper. Dette er tiltak som de større skolene i Ås har 
fleksibilitet og kompetanse til å gjennomføre for å imøtese lovkravene parallelt med at 
lærerstaben videreutdannes i balanse med skolens tålegrense.  
 
I følge nyere forskning Utdanningsdirektoratet viser til, har lærerens fagspesialisering 
positiv betydning for elevenes prestasjoner. «Studier hvor man både har informasjon 
om lærernes formelle utdanning og spesialisering/fordypning, viser at lærernes 
fagspesialisering er sterkere knyttet til elevenes læring enn den formelle utdanningen 
alene (Bergem m.fl. (red.) 2016, Blömeke m.fl. 2012)» (Utdanningsspeilet).    
 
Med utgangspunkt i dagens situasjon, vurderer rådmannen at videreføring av dagens 
drift hverken er pedagogisk forsvarlig eller holdbar i henhold til regler og lovkrav. 
Dersom det ikke skjer endringer innen få år, vil ikke drift av Kroer skole etter 1. 
august 2025 oppfylle lovkrav etter opplæringsloven § 10-2, som igjen vil være brudd 
på Barnekonvensjonen.    
 
Skolestørrelse og skolemiljø 
Erfaringsmessig kan ikke rådmannen se at skolestørrelse og faglige prestasjoner 
korrelerer negativt for skolene i Ås. Resultater over tid, fra nasjonale prøver for 5. 
trinn, bekrefter dette.  
 
Aldersblanding av klasser/grupper kan være en konsekvens av lavt elevtall. Tidligere 
har Brønnerud og Solberg skole hatt aldersblandede grupper/klasser. Etter 
tilbakemeldinger fra foresatte og ansatte ved de respektive skolene ble 
organiseringen med aldersblandede grupper/klasser avviklet. Tilbakemeldinger fra 
elevene gjennom Elevundersøkelsen, samt resultater på nasjonale prøver har vist en 
positiv utvikling etter at trinnene igjen ble fulldelt1.  
 
Lærerens relasjoner til elevene har stor betydning for elevenes sosiale og faglige 
læringsutbytte (Eriksen og Lyng 20152, Hansen 20133, Bjerrum – Nielsen 20094).  
Gjennom den årlige Elevundersøkelsen, som gjennomføres på 5.-7. trinn i 
barneskolen, sier elevene at de stort sett har lærere som gir dem støtte og hjelp i 
skolearbeidet, som bryr seg om dem og har tro på dem. Resultater fra 
Elevundersøkelsen over tid, viser at de aller fleste elevene i Ås-skolen opplever god 
støtte fra lærerne, uavhengig av skolestørrelse. De fleste elevene sier også at de 
trives godt og at det stort sett er trygt på skolen, og at de har noen å snakke med 
hvis det er noe som plager dem.  
 
Tilbakemeldingene fra elevene gjennom Elevundersøkelsen er samstemte – barnas 
tilbakemeldinger er de samme uavhengig av skolestørrelse og beliggenhet. Dette 
tyder på at alle elevene er godt ivaretatt, sett og møtt uansett liten eller stor skole. 
Kommunen har også god oversikt over mobbetallene ved alle skolene. I kommunens 

                                            
1 I fulldelt skole blir elever fra samme årstrinn undervist i samme klasse/gruppe.  
2  Skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø. Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker. 
Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Oslo.  
3 Jeg kan ikke se det. Lærerpraksis og mobbeforståelser I: J.Kofoed og D.M. Søndergaard (red). 
Mobning gentænkt.Hans Reitzles Forlag, København.  

4 Skoletid. Universitetsforlaget, Oslo.  

http://utdanningsspeilet.udir.no/2017/
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oversikt er det ingen indikasjoner som tilsier at antall mobbesaker øker proporsjonalt 
med skolestørrelse. Det er ikke flere som melder om mobbing på de store skolene 
enn de små skolene.   
 
Rådmannen er trygg på at personalet ved alle skolene i Ås jobber systematisk for å 
fremme trivsel og motivasjon blant elevene, og at elever ved de store skolene også 
opplever at skolemiljøet er trygt og godt.  
 
Barnekonvensjonen gir barn rett til å uttale seg om alle forhold som berører dem, jf. 
artikkel 12. Ungdomsrådet i kommunen, og Elevrådet ved Kroer skole er 
høringsinstanser i denne saken. Flertallet i Ungdomsrådet mener det er flere gode 
argumenter for nedleggelse av Kroer skole. Blant annet argumenterer de med at: 
 
«Et større skolemiljø vil øke mulighetene for at alle blir inkludert.» 
 
«Overgangen til ungdomsskolen vil bli enklere for elever på Kroer skole dersom de 
allerede på barneskolen blir en del av et større miljø.» 
 
Ut i fra høringssvaret fra Elevrådet ved Kroer skole, synes det som en del av de 
eldste elevene deler det samme synet på at en større skole åpner opp for at de kan 
få flere venner, samt at det kan bli letter å begynne på ungdomsskolen når den tid 
kommer. «Det er en oppfatning om de eldste elevene tenker på dette på en annen 
måte enn de yngre elevene. De gleder seg til å begynne på ny skole når de er 
ferdige med 7. trinn». Det er likevel slik at det er et fåtall av elevene ved Kroer skole 
som mener at nedleggelse er en god løsning.  
 
Andre pedagogiske utfordringer/fordeler - «Ny lærernorm» 
I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2018 har stortinget gjort et 
vedtak om ny lærernorm. Normen sier bare noe om forholdet mellom antall elever og 
lærere i en gjennomsnittlig undervisningssituasjon. Det er ikke snakk om å innføre 
nye klassedelingstall, eller tall for hvor mange lærere som skal være til stede i hver 
enkelt undervisningstime. Det er ennå uvisst når og om myndighetene vil pålegge 
kommuner å omfordele ressurser gjennom tiltak ved å flytte årsverk mellom trinn 
og/eller skoler for at kommunen skal oppfylle lærernormen, før en kommune 
eventuelt vil innvilges statlig støtte. I det reviderte statsbudsjettet for 2018 tilføres 
kommunen ressurser for at kommunen ikke skal flytte lærere mellom skoler i 2018. 
Hva som skjer fra høsten 2019 hvor det gjennomsnittlige elevtallet skal gå ned til 15 
elever på 1.-4. trinn og til 20 elever på 5.- 10 .trinn, er uvisst.     
 
Skolevei 
Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til gratis skyss uten 
hensyn til veilengden. I Retningslinjer for skoleskyss har Ås kommune definert 
strekningen mellom Bakk og veikrysset ved Gulli, og strekningen mellom Teigen og 
Rød som særlig farlig/ vanskelig. 
 
Nedleggelse av Kroer skole medfører at de som er bosatt i nærheten av Kroer skole 
vil få lengre skolevei. Det presiseres at hele 65-70 % av elevene innunder Kroer 
skolekrets er bosatt på Danskerud, se kartutsnitt og befolkningsrapport vedlagt i 
saksfremlegget. Det er tilnærmet lik avstand fra Danskerud til Kroer skole, og fra 
Danskerud til Rustad skole. Eksempelvis gir adressen Rydningen en skolevei på 2,7 

http://www.as.kommune.no/retningslinjer-for-skoleskyss-i-as.5961578-355358.html
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km til Kroer skole og 2,5 km til Rustad skole. Det er også tilnærmet like trafikale 
forhold til begge enhetene, med hensyn til gangvei. 
 
Rådmannens helhetlige vurdering 
Det har kommet inn høringssvar fra høringsinstanser og privatpersoner. Høringene 
støtter i hovedsak alternativ 1 eller 3. I det videre nevnes noen av høringssvarene 
som har kommet inn. Flertallet i lokallagsstyret i Utdanningsforbundet i Ås støtter full 
nedleggelse av Kroer skole fra høsten 2019. Personalet ved Kroer skole og 
Utdanningsforbundet ved Kroer skole (klubben) er samstemte om at de ønsker å 
opprettholde Kroer skole som en 1-7 skole. Foreldregruppen og personalet ved Kroer 
barnehage støtter også opprettholdelse av Kroer skole. Blant foreldregruppen ved 
Kroer (FAU) er det litt ulike meninger blant foreldrene. Det samme gjelder for 
foreldregruppen ved Knerten barnehagen. Denne todelingen kan skyldes at hele 65-
70 % av elevene ved Kroer skole, er bosatt på Danskerud.  
 
Det har kommet inn gode argumenter for opprettholdelse av Kroer skole, som blant 
annet omhandler skolens unike uteområder og viktige posisjon i bygda som bygdas 
«bindeledd». Kommunen som skoleeier har ansvaret for at kravene i 
opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylt, jf. opplæringsloven § 13-10.  
Kommunens ansvar for at barns rettigheter blir ivaretatt er overordnet. Det betyr at 
lovlig drift av skoler ikke kan gå på bekostning av kvalitative faktorer. Kommunens 
ansvar for å sikre barnas rettigheter tydeliggjøres ytterligere gjennom 
Barnekonvensjonen artikkel 4.   
 
Barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 forplikter kommunene til å legge barnets beste 
som det grunnleggende hensyn. I denne sammenheng omhandler dette elevenes 
skolemiljø, herunder lærings- og psykososiale miljø, samt fag- og arbeidsmiljøet til de 
ansatte som igjen har betydning for elevenes skolemiljø. Elevundersøkelsen viser at 
alle elever er godt ivaretatt, sett og møtt uansett liten eller stor skole i Ås. Det 
springende punkt i rådmannens helhelhetlige vurdering av barnets beste er lovlig drift 
av skoletilbudet som gis.   
 
Skolepolitikk kan innebære kryssende interesser, og gode argumenter blir stående 
mot hverandre. Men til syvende og sist er kjernen i en kommunes samfunnsoppdrag 
god økonomisk forvaltning av samfunnets ressurser og felles kapital og god 
ressursutnyttelse. I henhold til kommunens samfunnsoppdrag mener rådmannen at 
nedleggelse av Kroer skole er nødvendig for god kapasitetsutnyttelse og 
hensiktsmessig fordeling av elever i kommunens skolebygg for effektiv skoledrift. 
Dette for en rettferdig fordeling av ressursene til det beste for alle barn og unge i 
kommunen.  
 
Alternativer: 
Selv om det ikke har kommet inn høringssvar som støtter alternativ 2, er rådmannens 
alternative innstilling likevel alternativ 2: 
 
Kroer skole legges administrativt innunder nye Rustad skole når den står ferdig 
høsten 2019. Mellomtrinnet (5.-7. trinn) overføres til nye Rustad skole. Småtrinnet 
(1.-4. trinn) opprettholdes ved Kroer skole. Kroer skole fortsetter som grendeskole, 
forutsatt elevtall på minimum 50 elever på småtrinnet. Alternativet innebærer full 
nedleggelse av Kroer skole dersom antall elever på småtrinnet går under 50.  
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Rådmannen kan ikke se at full opprettholdelse av Kroer skole er bærekraftig, 
hverken faglig eller økonomisk.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det opereres med to finansieringsmodeller for skole (skolemodellen).  

 Finansiering av små skoler: 3 millioner i grunnbeløp til administrasjon, og kr 
57 000 i tilskudd per elev.  

 Finansiering av mellomstore og store skoler (forutsetter minimum 140 elever): 
9,5 millioner i grunnbeløp til administrasjon og lærerressurser for de første 140 
elevene, og kr 57 000 i tilskudd per i elev utover de første 140 elevene. 

 
Utregningene i alternativ 1 og 2 tar utgangspunkt i et overslag på 100 elever, som 
gjenspeiler omtrent elevtallsituasjonen på Kroer ved skolestart august 2018.  
 
Full nedleggelse av Kroer skole 
Per i dag er snittkostnad per elev for de små skolene omtrent kr 20 000 høyere enn 
snittkostnad per elev for de øvrige skolene. Skolemodellen for små skoler fungerer 
greit når antall elever er mellom 100 og 140. Kommer elevtallet under 100 fungerer 
ikke modellen godt nok lenger. Kostnader per elev øker kraftig eksponentielt for 
elevtall<100, og driften blir svært krevende. Driften blir veldig krevende dersom 
skolen skal være fulldelt.  
 
Dersom 100 elever overflyttes fra Kroer til Rustad skole, vil det administrative 
grunnbeløpet på kr 3 millioner falle bort. Det vil ikke bli behov for ytterligere 
administrative ressurser ved Rustad skole.  
 
Kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold(FDV) kommer i tillegg. 
Beregningsnøkkel for FDV-kostnader er 600 kr/kvm. Kroer skole er omtrent 2 507 
kvm. Reelt sett bruker kommunen ikke så mye som 600 kr/kvm.  
 
Bedre kapasitetsutnyttelse av nye Rustad skole vil også medføre større slitasje. Det 
er vanskelig å gi et overslag over økte kostnader knyttet til større slitasje.  
 
En eventuell økning av skyssutgifter ved Alternativ 1, vil være for elever fra 2.-7. trinn 
som er bosatt mer enn 4 km fra Rustad skole, og som i dag har færre enn 4 km fra 
Kroer skole. Dette vil imidlertid utløse fylkeskommunal skyss, der kommunen kun har 
en egenandel knyttet til busskortet. Dette gjelder også for 1. trinn som har rett til 
gratis skoleskyss dersom de bor mer enn 2 kilometer fra skolen, jf. opplæringsloven § 
7-1. 
  
Alternativ  
Dersom Kroer skole blir en grendeskole, vil det være behov for et grunnbeløp til 
administrasjon på omtrent kr 1,5 millioner. Kr 1,5 millioner til administrasjon vil da 
falle bort.  
 
Kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold(FDV) av skolebygget i Kroer kommer i 
tillegg. Beregningsnøkkel for FDV-kostnader er 600 kr/kvm. Kroer skole er omtrent 2 
507 kvm. Reelt sett bruker kommunen ikke så mye som 600 kr/kvm.  
Antall elever ved skolen likegyldig med tanke på FDV-kostnader.  

http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#7-1
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#7-1
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Miljømessige konsekvenser: 
Dersom Kroer skole legges ned, vil alle skolene i Ås være tilknyttet offentlige 
transportforbindelser. Elever som bor i gangavstand til Kroer skole i dag, vil bli kjørt til 
SFO ved Rustad skole. Ettersom det ikke er arbeidsplasser av betydelig grad i Kroer, 
er det rimelig å anta at mange av de som vil bli nødt til å kjøre sitt barn til SFO, er 
likevel avhengig av og benytter bil i det daglige til og fra jobb. Det er rimelig å anta at 
for mange av de som er bosatt på Danskerud, er levering og henting på SFO i Kroer 
en omvei.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 

 Virkningen av å legge ned Kroer skole vil gi en bedre kapasitetsutnyttelse ved 
nye Rustad skole, samt økt handlingsrom for styrking av hele Ås-skolen. 

 Opprettholdelse av Kroer skole er ikke økonomisk forsvarlig i et helhetlig 
perspektiv, da ressursene skal fordeles til det beste for alle barn og unge i 
kommunen.  

 Kommunen er skoleeier, og har ansvaret for at kravene i opplæringsloven og 
forskriftene til loven blir oppfylt, jf. opplæringsloven § 13-10. Nyere lovkrav har 
i senere tid ført til store inngripen i den daglige skoledrift. Dette påvirker Ås-
skolens handlingsrom, og som igjen fordrer nye strukturelle rammer. 

 Med utgangspunkt i dagens situasjon vil det være vanskelig å opprettholde 
lovlig drift av Kroer skole sett i forhold til regler og lovkrav. Dersom det ikke 
skjer betydelige endringer innen få år, vil ikke drift av Kroer skole etter 1. 
august 2025 oppfylle lovkrav etter opplæringsloven, som igjen vil være brudd 
på Barnekonvensjonen.   
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
1. august 2019 
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Vedlegg – Befolkning og prognoser 
 
Befolkningsrapporten viser hvor elevene som sogner til Kroer skole, er bosatt per 
12.2.2018.  

 
                
               = Kroer skole, Vollholen 39 
               = Rustad skole, Drottveien 20 
 
Befolkningsprognoser for Kroer skole 2017-2030 
Elevkapasitet: 150 
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Befolkningsprognoser for Rustad skole 
Elevkapasitet fra 2019: 700 
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Befolkningsprognose for Kroer skolekrets 
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Befolkningsprognose for Rustad skolekrets (Det er tatt høyde for justerte skolekretsgrenser fra 2019, vedtatt i Kommunestyret 
21.6.2017)  
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K-58/18 
Ny administrativ organisering av Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Trine Christensen Saksnr.:  16/02227-2 
Saksgang  Møtedato 
1 Arbeidsmiljøutvalget 2018 10/18 21.08.2018 
2 Ungdomsrådet 13/18 21.08.2018 
3 Eldrerådet 8/18 21.08.2018 
4 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 11/18 21.08.2018 
5 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 27/18 22.08.2018 
6 Hovedutvalg for helse og sosial 18/18 22.08.2018 
7 Hovedutvalg for teknikk og miljø 63/18 23.08.2018 
8 Administrasjonsutvalget 21/18 29.08.2018 
9 Formannskapet 62/18 29.08.2018 
10 Kommunestyret 58/18 12.09.2018 
 
 
Nytt vedlegg: Notat av 05.09.2018 fra rådmannen, se vedlegg 2.  
 
 
Formannskapets innstilling 29.08.2018: 
1. Kommunestyret vedtar hovedprinsippene i ny organisasjonsstruktur med 4 

kommunalområder. Organisasjonskartet vedtas, men rådmannen gis fullmakt til å 
foreta mindre justeringer. 

2. Det etableres åtte virksomheter med tilhørende ledere. 
3. Det ansettes en kommunalsjef for Organisasjon og interne tjenester (sentrale 

stab-/støtteenheter) og dagens etatsjefsrolle endres til kommunalsjefer. 
4. Økonomiske konsekvenser søkes innpasset i HP2019-2022. 
5. Organisasjonsmodellen evalueres våren 2021. 
 
 

Behandlinger: 
 

 
Formannskapets behandling 29.08.2018: 
Administrasjonsutvalgets behandling og innstilling ble presentert i møtet. 
 
Formannskapet drøftet seg frem til at innspill følger saken. 
 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende innspill: 
Formannskapet ønsker at områdene miljø og næring synliggjøres i organisasjons-
kartet. 
 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag til alternativ innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar hovedprinsippene i ny organisasjonsstruktur med fire 

kommunalområder og åtte virksomheter. 
2. Økonomiske konsekvenser innarbeides i HP 2019-2022. 
3. Organisasjonsmodellen evalueres våren 2021. 
 
og følgende innspill: 
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 Det utarbeides stillingsinstrukser på nivå 1 (kommunalsjef) og nivå 2 
(virksomhetsleder), og stillingene lyses ut. 

 Det opprettes en egen avdeling for digitalisering og innovasjon. 
 Det vurderes om service- og kommunikasjon kan inngå i organisasjon og 

personal. 
 Enheten for helse og velferd bør vurderes og gis et annet navn da også helse og 

velferd inngår i andre enheter. 
 Boksen for samfunnsutvikling endrer navn til samfunn og næring. Vurdere dette. 
 
Votering: 
HTM’s innstilling punkt: 
1. første setning ble enstemmig tiltrådt, 
1. andre setning ble tiltrådt 7-2 (H), 
2. ble enstemmig tiltrådt, 
3. ble tiltrådt 7-2 (H), 
4. ble tiltrådt 7-2 (H), 
5. ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 29.08.2018: 
1. Kommunestyret vedtar hovedprinsippene i ny organisasjonsstruktur med 4 

kommunalområder. Organisasjonskartet vedtas, men rådmannen gis fullmakt til å 
foreta mindre justeringer. 

2. Det etableres åtte virksomheter med tilhørende ledere. 
3. Det ansettes en kommunalsjef for Organisasjon og interne tjenester (sentrale 

stab-/støtteenheter) og dagens etatsjefsrolle endres til kommunalsjefer. 
4. Økonomiske konsekvenser søkes innpasset i HP2019-2022. 
5. Organisasjonsmodellen evalueres våren 2021. 
 
Innspill som følger saken: 
 

Hilde Kristin Marås (H): 
 Det utarbeides stillingsinstrukser på nivå 1 og nivå 2, og stillingene lyses ut. 
 Det opprettes en egen avdeling for digitalisering og innovasjon. 
 Det vurderes om service- og kommunikasjon kan inngå i organisasjon og 

personal. 
 Enheten for helse og velferd bør vurderes og gis et annet navn da også helse og 

velferd inngår i andre enheter. 
 Boksen for samfunnsutvikling endrer navn til samfunn og næring. Vurdere dette. 
 

Kristine Lien Skog (SV): 
Formannskapet ønsker at områdene miljø og næring synliggjøres i 
organisasjonskartet. 

_____ 
  
 
Administrasjonsutvalgets behandling 29.08.2018: 
Egil Ørbeck (H) fremmet følgende forslag: 
Det bør vurderes om IKT bør være en egen enhet under «Organisasjon og interne 
tjenester» for å yte bedre bistand til blant annet eldre, innbyggere, ansatte og de 
forskjellige enheter. 
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Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet forslag om endring i punkt 4 i rådmannens 
innstilling: «innarbeides» endres til «søkes innpasset» 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag på vegne av SV og KrF: 
Næring og miljø skal synliggjøres i organisasjonskartet. 
 
Gro Haug (FrP) fremmet følgende forslag: 
Nye stillinger må utlyses eksternt. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Ap’s endringsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
Forslagene fra H, SV/KrF og FrP følger saken. 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 29.08.2018: 
1. Kommunestyret vedtar hovedprinsippene i ny organisasjonsstruktur med 4 

kommunalområder. Organisasjonskartet vedtas, men rådmannen gis fullmakt til å 
foreta mindre justeringer.  

2. Det etableres åtte virksomheter med tilhørende ledere. 
3. Det ansettes en kommunalsjef for Organisasjon og interne tjenester (sentrale 

stab-/støtteenheter) og dagens etatsjefsrolle endres til kommunalsjefer. 
4. Økonomiske konsekvenser søkes innpasset i HP2019-2022. 
5. Organisasjonsmodellen evalueres våren 2021. 
 

Forslag som følger saken: 
Egil Ørbeck (H): 
Det bør vurderes om IKT bør være en egen enhet under «Organisasjon og interne 
tjenester» for å yte bedre bistand til blant annet eldre, innbyggere, ansatte og de 
forskjellige enheter. 
 

Kristine Lien Skog (SV) – fellesforslag SV/KrF: 
Næring og miljø skal synliggjøres i organisasjonskartet. 
 

Gro Haug (FrP): 
Nye stillinger må utlyses eksternt.  

_____ 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 23.08.2018: 
Else Jorunn Vestby (Ap) fremmet forslag om rådmannens innstilling med endring i 
punkt 4: 

- «Økonomiske konsekvenser søkes innpasset i HP2019-2022» 
 
Votering: Rådmannens innstilling med Ap’s endringsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 23.08.2018: 
1. Kommunestyret vedtar hovedprinsippene i ny organisasjonsstruktur med 4 

kommunalområder. Organisasjonskartet vedtas, men rådmannen gis fullmakt til å 
foreta mindre justeringer. 

2. Det etableres åtte virksomheter med tilhørende ledere. 
3. Det ansettes en kommunalsjef for Organisasjon og interne tjenester (sentrale 

stab-/støtteenheter) og dagens etatsjefsrolle endres til kommunalsjefer. 
4. Økonomiske konsekvenser søkes innpasset i HP2019-2022. 
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5. Organisasjonsmodellen evalueres våren 2021. 
_____ 

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 22.08.2018: 
Hovedutvalget fremmet følgende fellesforslag: 
 
Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) tar Rådmannens innstilling til orientering med 
følgende kommentarer: 
 HHS savner vurderinger av fordeler og ulemper, inkludert økonomiske 

konsekvenser, med forslaget til nytt organisasjonskart. 
 HHS har ikke vesentlige innvendinger mot innholdet i kommunalområdet «Helse 

og Velferd» bortsett fra behovet for å inkludere «Forebyggende Helse» i området. 
 HHS ser at det kan være aktuelt med noen endringer i fordelingen av oppgaver 

mellom kommunalområdene. 
 HHS overlater til kommunestyre og formannskap å vurdere antall politiske utvalg 

som vil være nødvendig for å sikre politisk styring og demokratisk medvirkning. 
 
Votering: HHS sitt fellesforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 22.08.2018: 
Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) tar Rådmannens innstilling til orientering med 
følgende kommentarer: 
 HHS savner vurderinger av fordeler og ulemper, inkludert økonomiske 

konsekvenser, med forslaget til nytt organisasjonskart. 
 HHS har ikke vesentlige innvendinger mot innholdet i kommunalområdet «Helse 

og Velferd» bortsett fra behovet for å inkludere «Forebyggende Helse» i området. 
 HHS ser at det kan være aktuelt med noen endringer i fordelingen av oppgaver 

mellom kommunalområdene. 
 HHS overlater til kommunestyre og formannskap å vurdere antall politiske utvalg 

som vil være nødvendig for å sikre politisk styring og demokratisk medvirkning 
_____ 

  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 22.08.2018: 
HOK drøftet seg fram til følgende forslag: 
1. Rådmannens innstilling er foreløpig drøftet, og HOK gir med noen merknader 

støtte til denne. Merknadene gjelder: 
1) plassering av kulturområdet, spesielt Kulturskolen  
2) kommunens håndtering av utvikling fra ung til voksen 
3) plassering av IKT og digitalisering  

2. HOK ønsker at det framlegges et kostnadsoverslag til behandling i   
kommunestyret. 

3. Endre formuleringen i rådmannens innstilling pkt 4 fra «innarbeides» endres til 
søkes innpasset i». 

 
Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig tiltrådt.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 22.08.2018: 
1. Rådmannens innstilling er foreløpig drøftet, og HOK gir med noen merknader 

støtte til denne. Merknadene gjelder: 
1) plassering av kulturområdet, spesielt Kulturskolen  



Ås kommune 

Kommunestyret 12.09.2018  Side 24 av 95 
 

2) kommunens håndtering av utvikling fra ung til voksen 
3) plassering av IKT og digitalisering  

2. Det framlegges et kostnadsoverslag til behandling i kommunestyret. 
3.   I rådmannens innstilling punkt 4 endres «innarbeides» til «søkes innpasset i». 

_____ 
 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 21.08.2018: 
Gry Mathisen (rådsmedlem/leder av forvaltningsenheten) orienterte om saken på 
bakgrunn av henvendelse fra rådsleder. 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 21.08.2018: 
1. Kommunestyret vedtar hovedprinsippene i ny organisasjonsstruktur med 4 

kommunalområder. Organisasjonskartet vedtas, men rådmannen gis fullmakt til å 
foreta mindre justeringer. 

2. Det etableres åtte virksomheter med tilhørende ledere. 
3. Det ansettes en kommunalsjef for Organisasjon og interne tjenester (sentrale 

stab-/støtteenheter) og dagens etatsjefsrolle endres til kommunalsjefer. 
4. Økonomiske konsekvenser innarbeides i HP2019-2022. 
5. Organisasjonsmodellen evalueres våren 2021. 

_____ 
  
 
Eldrerådets behandling 21.08.2018: 
Eldrerådet drøftet seg frem til følgende fellesforslag: Tilsvarer eldrerådets innstilling. 
Votering: Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt. 
 

Eldrerådets innstilling 21.08.2018: 
Eldrerådet tar rådmannens innstilling til orientering med følgende merknader: 

 Det bør vurderes om IKT bør være en egen enhet under «Organisasjon og 
interne tjenester» for å yte bedre bistand til blant annet eldre. 

 Hører kultur og teknisk sammen? 
 Kostnadsanslag savnes. 
 Vanlige omsorgsboliger som Moer og Granheimtunet mangler i 

organisasjonskartet. 
_____ 

 
Ungdomsrådets behandling 21.08.2018: 
Ungdomsrådet støtter rådmannens innstilling. De synes det ser bra ut å samle de 
som jobber med barn, unge og familier under en virksomhet. 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Ungdomsrådets vedtak 21.08.2018: 
1. Kommunestyret vedtar hovedprinsippene i ny organisasjonsstruktur med 4 

kommunalområder. Organisasjonskartet vedtas, men rådmannen gis fullmakt til å 
foreta mindre justeringer. 

2. Det etableres åtte virksomheter med tilhørende ledere. 
3. Det ansettes en kommunalsjef for Organisasjon og interne tjenester (sentrale 

stab-/støtteenheter) og dagens etatsjefsrolle endres til kommunalsjefer. 
4. Økonomiske konsekvenser innarbeides i HP2019-2022. 
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5. Organisasjonsmodellen evalueres våren 2021. 
_____ 

Arbeidsmiljøutvalgets behandling 21.08.2018: 
Arbeidsmiljøutvalget støtter rådmannens innstilling.  
Spørsmål til rådmannen ble besvart i møtet.  
De tillitsvalgte har forslag til navnendringer, som rådmannen tar med seg i det videre 
arbeidet.  
Votering: Enstemmig vedtatt.  
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak 21.08.2018: 
1. Kommunestyret vedtar hovedprinsippene i ny organisasjonsstruktur med 4 

kommunalområder. Organisasjonskartet vedtas, men rådmannen gis fullmakt til å 
foreta mindre justeringer. 

2. Det etableres åtte virksomheter med tilhørende ledere. 
3. Det ansettes en kommunalsjef for Organisasjon og interne tjenester (sentrale 

stab-/støtteenheter) og dagens etatsjefsrolle endres til kommunalsjefer. 
4. Økonomiske konsekvenser innarbeides i HP2019-2022. 
5. Organisasjonsmodellen evalueres våren 2021. 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar hovedprinsippene i ny organisasjonsstruktur med 4 

kommunalområder. Organisasjonskartet vedtas, men rådmannen gis fullmakt til å 
foreta mindre justeringer. 

2. Det etableres åtte virksomheter med tilhørende ledere. 
3. Det ansettes en kommunalsjef for Organisasjon og interne tjenester (sentrale 

stab-/støtteenheter) og dagens etatsjefsrolle endres til kommunalsjefer. 
4. Økonomiske konsekvenser innarbeides i HP2019-2022. 
5. Organisasjonsmodellen evalueres våren 2021. 
 
Ås, 13.08.2018 
 
Trine Christensen   
Rådmann   
 

Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret 
  
Behandlingsrekkefølge: 
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 
Ungdomsrådet 
Eldrerådet 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Forslag til organisasjonskart  
2. Supplement til saken, notat fra rådmannen av 05.09.2018. 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune har hatt samme administrative organisering i 15 år, med unntak av 
utvidelse av antall enheter. Kommunen har i disse årene fått svært mange nye 
oppgaver, det har vært flere reformer, lovendringer og nye planer. Organisasjonen er 
kommet til et punkt der flere stillinger ute ikke nødvendigvis gir optimal effektivitet. 
Det er behov for flere som kan koordinere, se helhet og de store grepene som må tas 
i en stadig mer krevende økonomisk hverdag. 
 
Fakta i saken: 
Ås kommune driver godt, Ås kommune driver billig og scorer bra på statistikker og 
ulike målinger. Hvorfor endre? Ås kommunes forrige organisasjonsgjennomgang var 
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i 2003. Den gang hadde kommunen 6000 færre innbyggere enn i dag.  Kommunen 
hadde 816 årsverk mot 1172 i 2018. Oppgaveporteføljen til kommunen har økt langt 
utover befolkningsvekst på de fleste store tjenesteområder disse årene. 
 
Ås kommunes største utfordring er at det må prioriteres mer tverrfaglig samarbeide 
og helhetlig tankegang fremfor å avgrense løsninger til et etatsområde eller 
enhetsområde. Alt henger i større grad sammen og innbyggerne fortjener en 
kommune som tenker slik. Samskaping og teknologi er fremtiden for kommunen for å 
kunne løse oppgavene. Uten mer innovasjon vil ikke det offentlige klare å løse de 
store samfunnsutfordringene de står ovenfor. I dagens omskiftelige og 
endringskrevende arbeidsliv er det på tide å se på hvilket potensiale kommunen har 
for utvikling, forbedring og kontroll til å møte framtidens vekst og utfordringer.  Dette 
må speiles i administrativ organiseringen.  
 
De fleste tjenesteområdene har hatt store reformer med nye og krevende oppgaver 
samt svært mange nye lover og forskrifter å forholde seg til. Kommunen har vokst til 
en kommune med over 20 000 innbyggere og vil vokse videre. Den er kommet over i 
en ny størrelseskategori hvor det ikke holder med bare å fortsette og fylle på flere og 
flere stillinger ute i enhetene, en må se på hele strukturen for å kunne vurdere 
oppgavenivå til beste for innbyggerne.  
 
Eierstyring er et annet område kommunen har svakheter. Kommunen har lagt store 
innbyggeroppgaver og mye ressurser ut i interkommunale selskaper. Eierstyring kan 
bedres blant annet ved at det produseres saker til kommunestyret slik at de kan gi 
retning for ordfører i representantskapet i selskapene. Den kapasiteten er ikke i 
organisasjonen i dag 
 
Store investeringer, tunge anskaffelsesprosesser, stadige reformer som er mer eller 
mindre finansiert og stadig knappere kommuneøkonomi krever at en sikrer god 
kontroll og styring. Dagens organisasjon er svært nær et brekkpunkt på mange 
områder. Rådmannen hevder det er nødvendig å stoppe opp for å sikre hvordan en 
skal ta vare på alt det som er bra og gjøres bra i Ås kommune og samtidig bygge en 
kommune for framtiden. Kommunen er helt avhengig av vekst i forhold til å finansiere 
de investeringer som gjøres. Med åpning av Follobanen og flere studenter til 
universitetet vil veksten komme, men kanskje ikke like linjært framover som de 
seneste årene.  
 
Prosessen fram til rådmannens forslag til ny administrativ organisasjonsmodell har 
vært lang. Fra tidlige innspill om opplevde utfordringer i enhetslederforum til - 
sammen med tillitsvalgte og enhetsledere i 2017 mer direkte vurdere hva kommunen 
trenger og hva som må tas vare på av dagens gode løsninger. Deretter flere 
drøftingsrunder i rådmannens ledergruppe på hvilke utfordringer dagens 
organisasjon har, hvilke rapporteringsspenn og oppgavedetaljer den strategiske 
ledergruppen er inne i, i forhold til de viktige langsiktige og strategiske oppgavene 
som stadig skyves på. En har også sett til andre kommuner på omtrent samme 
størrelse. 
 
Våren 2018 sendte rådmannen ut et forslag til ny organisering, på bakgrunn av alle 
drøftinger, med det for øye å gi organisasjonen mulighet for innspill. Det var enkelte 
områder en vurderte kunne ha ulike løsningsalternativer.  
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Det kom inn 54 høringsinnspill, noe som viser et stort engasjement å være stolte av. 
Engasjerte medarbeidere er bra. Det har vært enkeltmedarbeider, klubber, 
tillitsvalgte, arbeidskolleger, personalgrupper og ledergrupper i noen enheter som har 
svart. Noen har tatt det mer helhetlige blikket, andre har fokusert på det som er i dag 
og atter andre igjen har fokusert på enkeltstillinger og grupper. 
 
Det kan konkluderes med at hovedvekten ser behov for hovedgrepet, men med noe 
ulike begrunnelse. Alle som har ytret seg, er enige i at kommunen har utfordringer i 
samhandling på tvers av tjenester og etater. Mange har kommet med innspill til hvilke 
tjenester som bør samles sammen. Noen vil heller styrke stabene enn å få et 
virksomhetsledd, andre ser det vil øke profesjonalitet og mer enhetlig retning. Noen 
er redd for avstand til sin kommunalsjef og andre vil heller styrke egne områder med 
flere stillinger. Rådmannen vurderer det slik at skal vi jobbe smartere, er ikke flere 
stillinger av det samme, det grepet som bør gjøres nå. 
 
Alle ser det fra sitt nivå og det er klart at rådmannens ledergruppe som har fokus på 
helheten, ser flere utfordringer med dagens organisering enn de som har et 
begrenset ansvars-/ arbeidsområde. Høringsinnspillene vil kunne brukes videre i 
etableringen av ny organisasjon da det er kommet mange forslag til endringer som er 
viktig å løfte opp i det videre arbeidet. 
 
Vurdering: 
Rådmannens ledergruppe har tung kompetanse og mye erfaring både faglig og i 
endringsprosesser.  Dagens administrative organisering, der en i årevis bare har økt 
antall ansatte ute i tjenestene og etablert noen flere enheter (samhandlingsreformen) 
begynner å miste sin hensiktsmessige form.  
 
Det må lages et klart bruddpunkt både i arkivsystem og økonomisystem, derfor er 
startpunkt for ny organisasjon årsskiftet 2018/2019. Ut over det må det glidende 
overganger til. Mange oppgaver skal på plass før ny organisasjon setter seg, men på 
andre områder vil ikke arbeidet starte opp før ny organisasjon er satt. Noen stillinger 
tilsettes på ulike tider i 2019 ut fra økonomien. 
 
Hva er nytt?  
Administrativ toppledelse med rådmann og kommunalsjefer. 
En kommune som tipper 20 000 krever en ny type organisasjon. Slik rådmannen ser 
Ås kommune er det nødvendig med en mer strategisk administrativ toppledelse med 
rådmann og 4 kommunalsjefer, samt oppdeling i større virksomheter eller 
resultatområder.  Sirkelen kan for enkelte ansatte oppleves som sluttet. For 16 år 
siden hadde kommunen 5 av de 8 stillingene en nå ønsker å gjeninnføre. Behovet for 
å samle flere av dagens enheter under større virksomhetsområder er igjen tilstede. 
 
Virksomheter. 
Tjenesteproduksjonen organiseres i åtte formålstjenlige virksomheter med vekt på 
sammenheng i tjenestene.  Det opprettes et nytt ledelsesnivå i organisasjonen som 
ledere av virksomhetene.  Disse rekrutteres til å tenke brukeren og helhet først 
deretter virksomheten. Det er nødvendig å løse opp organisasjonen for å bruke de 
økonomiske ressursene best framover. I omstillingsprosjektet, der det er øremerket 
midler til endring og utvikling, drives det godt, men det synliggjør også nye behov. I 
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dag er kommunen delt i for mange fragmenterte enheter med tilsvarende ansvar og 
myndighet. Trange økonomiske tider med streng budsjettstyring har gjort at 
mulighetene til å løfte blikket, se helhet og eventuelt gi noe for å finne løsninger, har 
gått på bekostning av å holde budsjetter og sikre de tjenestene en har ansvar for.  
Helt forståelig, men vanskelig å komme ut av.  
 
Sentrale stab/støttefunksjoner. 
Et annet grep er dagens sentrale stab/støttefunksjoner.  Rådmannens ledergruppe er 
for dypt nede i praktiske løsninger og mye felles tid går til stabsavklaringer og detaljer 
i drift istedenfor mer helhetlig, strategisk og langsiktig tenkning. Stabslederne vil 
fortsatt være hyppige tilstede i rådmannens ledergruppe, men enkeltvis på saker. Det 
er behov for en egen kommunalsjef for hele det sentrale stabsområdet. Denne deltar 
i rådmannens ledergruppe, men med fullmakter til en del avklaringer underveis med 
stabene. Økt sentralt fokus på beredskap, informasjonssikkerhet, digitalisering av 
tjenester, anskaffelser, samt utvikling, styring og kontroll av organisasjonen tilsier en 
person til å koordinere stabenes arbeids-/ansvarsområde. De sentrale stabene er i 
dag små fagstaber og det er behov for å koordinere ressursene både mellom dem og 
mellom dem og tjenestene. Samtidig vil rådmannens ledergruppe få frigjort tid til en 
mer helhetlig gjennomdrøfting av sentrale og strategiske saker. 
 
Forvaltning og enkeltpersoner. 
Når det gjelder forvaltning og vedtak er dette i dag skilt i ulike etater. Ved å dele dem 
i barn/ unge og voksne vil en sikre at vedtak fattes for mer enn skole og barnehage, 
men hele døgnet om behovet er der. De ulike forvaltningene bør samlokaliseres for å 
ta ut ytterligere synergi. 
 
Oppsummert. 
Rådmannens ledergruppe er foreslått redusert fra 8 til 5 slik at den består av 
rådmann og 4 kommunalsjefer. 
Ås kommune kanaliserer i dag det meste av ressursene til tjenesteytende 
virksomhet. De sentrale stabene er redusert fra 59 til 57 årsverk i den perioden 
kommunen har vokst med 6000 innbyggere. Samtidig har de sentrale stabene store 
oppgaver knyttet til hver nye innbygger og hver nye ansatte. Resultatet blir at flere 
oppgaver skyves ut i tjenesteenhetene. Det har utviklet seg en ulikhet i forhold til 
hvilke enheter som har klart å etablere merkantil hjelp selv i ledige stillinger og hvem 
som ikke har hatt anledning til dette. Det foregår et eget delprosjekt i 
omstillingsprosjektet vedrørende sentrale staber og forholdet sentral stab/støtte – 
tjenesteenheter. I tillegg jobber en arbeidsgruppe med kartlegging av merkantile 
ressurser i hele organisasjonen. Derfor er stabene i kartet foreslått som de er p.t. Her 
kan det muligens komme noen endringer når prosjektet er ferdig. 
 
Virksomhetene ledes av en virksomhetsleder. Kommunen har i dag 38 enheter og 4 
sentrale staber. I tillegg er det en del stabsfunksjoner ute i etatene.  Antall enheter vil 
variere, men det vil bli endringer i forhold til dagens antall. Minimumsstørrelse på en 
enhet vurderes ut fra hva er effektiv ledelsesressurs. Enhetslederne har i dag fullt 
ansvar delegert fra etatsjefene. Enhetene varierer i størrelse og er like ulike i 
kompleksitet og oppgaver som i størrelse. De er likevel såpass store at det ikke er 
noe alternativ bare å slå sammen et par tre stykker til en ny enhet jevnt utover og 
opprettholde dagens struktur som et par høringsforslag fremmer.  
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Økonomiske konsekvenser: 
Organisasjonsendringen vil kreve 6 - 7 nye stillinger som virksomhetsledere og en ny 
kommunalsjef. Ressursbehovet gjennomgås og innarbeides i handlingsprogrammet. 
Stillingene lyses ut utover interne. 
 
Blant virksomhetsleders arbeidsoppgaver kan nevnes: 
 Budsjett og rapportering for virksomheten 
 Politiske saker 
 Personalansvar enhetslederne/ eventuelt andre som rapporterer direkte  
 Koordinere arbeidet i virksomheten med kommunens styringsdokumenter og 

planer 
 Delta i virksomhetslederforum for å sikre og bidra til god samhandling på tvers  
 Ansvarlig for å sikre resultater og kvalitet i drifts- og utviklingsoppgaver på tvers 

som digitalisering, klima, internkontroll, beredskap, miljø…… 
 Virksomhetsleder skal tenke samskapingskommune i utvikling av tjenestene 
 Oppfølging av kontrakter og anskaffelser 
Virksomhetsleder skal bidra til tillit til tjenestene gjennom aktiv omdømmebygging og 
samfunnskontakt 
 
Det vil være en trinnvis rekruttering.  Der det vurderes viktig å komme på plass med 
en virksomhetsleder i løpet av høsten 2018 er barn, unge og familier,( en helt ny og 
viktig virksomhet bygd av mange ulike enheter), skole, barnehage, tjenester i 
hjemmet og kultur.  
Teknikk kommer i løpet av 2019 og Sykehjem og boliger fra 2020 når utvidet Moer 
kommer. Dette for ikke å ta for store økonomiske løft med en gang. 
Kommunalsjefene vil ivareta virksomhetsansvaret i overgangen der disse ikke er på 
plass.  
Det vil alltid være pukkelkostnader knyttet til større organisasjonsendringer. 
Rådmannen vurderer disse merutgiftene som moderate i forhold til behovet for en ny 
måte å jobbe på. Dette vil organisasjonen tjene på i det lange løp. 
Omstillingsprosjektet har et årlig omstillingskrav. For å finansiere opp stillinger må 
dette skyves noe på. Rådmannen vil konkretisere dette i handlingsprogrammet. 
 
Alternativer: 
Rådmannen legger fram saken da det vurderes som formålstjenlig å endre struktur 
nå, når organisasjonen er i en omstillingsprosess. Ås kommune kan fortsette med 
samme hovedstruktur som i dag, men vil måtte gjøre flere organisatoriske grep for å 
sikre bedre samhandling på tvers mellom tjenesteområdene.  Det vil etter 
rådmannens syn ikke nødvendigvis bli en økonomisk bedre løsning. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Ås kommunes største utfordring er at det må prioriteres mer tid til strategisk ledelse, 
tverrfaglig samarbeide og helhetlig tankegang fremfor å avgrense løsninger til et 
etatsområde eller tjenesteområde. Alt henger sammen og innbyggerne fortjener en 
kommune som har en kostnadseffektiv organisasjon og strategisk ledelse. 
Samskaping og teknologi er fremtiden for kommunen for å kunne løse oppgavene. 
Uten mer innovasjon vil ikke det offentlige klare å løse de store 
samfunnsutfordringene de står ovenfor. I dagens omskiftelige og endringskrevende 
arbeidsliv er det viktig å utnytte kommunens potensiale for utvikling, forbedring og 
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kontroll til å møte framtidens vekst og utfordringer.  Dette må speiles i administrativ 
organiseringen.  
 
Organisasjonsendringen vil kreve 6 - 7 nye stillinger som virksomhetsledere og en ny 
kommunalsjef. Etatsjeftittel endres til kommunalsjef da etatene løses opp og det ikke 
skal være samme sektorvise inndeling som tidligere. 
 
Det er viktig å ha realistiske ambisjoner m.h.t. hvor raskt organisasjonen kan endre 
og utvikle seg. Dette er ikke en organisasjonsendring som vil påvirke brorparten av 
de ansattes daglige arbeid i stor grad fra start, men kravet til omstilling øker i hele 
organisasjonen og i en ny organisasjon vil det også tydeliggjøres etterhvert. Det vil 
derfor gjennomføres en evaluering i 2021 for eventuelt å justere kursen. 
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
1.1.2019 
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K-59/18 
Klima- og miljøutvalg (KMU) - Valg 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  18/02281-1 
Saksgang  Møtedato 
1 Formannskapet 63/18 29.08.2018 
2 Kommunestyret 59/18 12.09.2018 
 
 
Formannskapets innstilling 29.08.2018: 
Saken legges frem for kommunestyret uten innstilling fra formannskapet. 
 
 
 
Formannskapets behandling 29.08.2018: 
Følgende navn ble foreslått: 
 

Hilde Kristin Marås (H) foreslo på vegne av H og FrP: 
Faste medlemmer Varamedlemmer 
Kjetil Barfelt (FrP) Bengt Nøst-Klemetsen (H) 
Zara Mushtaq Berg (H) Anne Whyte (FrP) 
Mathias Eckholt (H) Sverre Strand Teigen (H) 
 Torill Horgen (FrP) 
 Brit Semner (H) 

 

Marianne Røed (Sp) foreslo: Siri Kjær  
 

Jorunn Nakken (V) foreslo: Karl H. Solberg 
 

Ap og SV foreslår kandidater senere. 
 
Votering: Det ble ikke votert. 
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Saksfremlegg 
 
Ordførers innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
Ås, 09.08.2018 
 
Ola Nordal 
ordfører 
 

 

Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap for drøfting 
Kommunestyre 
 
Vedlegg: 
1. Utdrag fra Ås kommunes reglementer om KMU 
 
Lenker til aktuelle dokumenter:  
Ås kommunes reglementer vedtatt 20.06.2018 - Ås kommune 
 
Styrer, råd og utvalg - Ås kommune : Styrer, råd og utvalg 2015-2019 
 
K-sak 44/18 Ås kommunes reglementer - revidering, kommunestyret 20.06.2018 
 
K-sak 42/16 Ad hoc utvalg for vurdering av miljøutvalg – Sluttrapport med anbefaling, 
kommunestyret 20.06.2016  
 
Konstitueringsrundskrivet Rundskriv H-12/15 Val av formannskap/fylkesutval, 
ordførar/fylkesordførar, varaordførar m.m. Se pkt. 6 Val av faste utval m.m. 
 
Kommuneloven 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: Ingen 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Valgte personer 
Rådmannens ledergruppe 
Politisk sekretariat for oppdatering av SRU, 360 og Styrevervregisteret 
 
 
  

https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
https://www.as.kommune.no/styrer-raad-og-utvalg.352367.no.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-20-06-2018.350480.MD1I536427o38f8.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-20-06-2016.350480.MD1I358748oa48c.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-20-06-2016.350480.MD1I358748oa48c.pts.html
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/val-av-formannskapfylkesutval-ordforarfylkesordforar-varaordforar-m.m/id2437699/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/val-av-formannskapfylkesutval-ordforarfylkesordforar-varaordforar-m.m/id2437699/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret opprettet 20.06.2018 klima- og miljøutvalg i K-sak 44/18 Ås 
kommunes reglementer. I denne saken velges medlemmer, varamedlemmer, leder 
og nestleder. 
 
Fakta i saken: 
Kommunestyret vedtok 15.06.2016 i K-sak 42/16 at det skulle opprettes et klima- og 
miljøutvalg. I protokolltilførsel fra Høyre står følgende: 

Når utvalget velges, skal det vurderes om medlemmer i alle hovedutvalg må 
omrokkeres.  

 
Saken ble fulgt opp i sak om revidering av Ås kommunes reglementer 20.06.2018 i 
K-sak 44/18 der oppgaver, myndighet og sammensetning med mer for utvalget ble 
fastsatt. Se vedlegg med utdrag fra reglementene vedrørende KMU. 
 
Reglementene punkt 10.2.1.6 fastsetter følgende om valg av medlemmer til KMU: 

Klima- og miljøutvalget skal ha 9 medlemmer, valgt av kommunestyret, jf. 
kommuneloven § 10. Valg av medlemmer holdes som forholdsvalg når minst et 
medlem krever det, og ellers som avtalevalg. Valg av leder og nestleder foregår 
som flertallsvalg, jf. kommunelovens § 35, nr. 3-5.  Leder og nesteleder for de 
faste utvalg velges blant kommunestyrets medlemmer. Det er ønskelig med flest 
mulig faste kommunestyremedlemmer i utvalgene.    

 
Leder og nestleder i KMU skal velges blant kommunestyrets faste medlemmer, for 
medlemmer og varamedlemmer er det ønskelig med flest mulig faste kommunestyre-
medlemmer, jf. pkt. 10.2.1.6. 
Det er ikke noe i veien for at de som velges også er medlem av andre utvalg, unntatt 
kontrollutvalget.  
 
Det er ikke anledning til å skifte ut enkeltmedlemmer i faste utvalg, f.eks. fra 
hovedutvalgene. I «Kommentarer til kommuneloven» ved Oddvar Overå og Jan 
Fridthjof Bernt § 10 note 8 står følgende (utdrag):  
Kommunestyret har adgang til når som helst å omorganisere eller nedlegge et fast 
utvalg. En eventuell utskifting av medlemmer i valgperioden må imidlertid skje ved 
fullstendig nyvalg, ikke ved at enkeltmedlemmer skiftes ut ved suppleringsvalg. 
 
Valgbarhetsreglene fremgår av kommuneloven § 14. For å være valgbar må man 
være folkeregistrert som bosatt i Ås kommune når kommunestyret foretar valget. Det 
er ingen nedre aldersgrense. 
 
Hvert kjønn må være representert med minst 4 blant medlemmene, og minst 6 blant 
varamedlemmene, jf. kommuneloven § 36 nr. 2 og § 38 a nr. 3 og 4. 
 
Valg av medlemmer holdes som forholdsvalg når minst et medlem krever det, og 
ellers som avtalevalg.  
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Valgregler: 
 
Avtalevalg, jf. kommuneloven § 38 a: 
Kommunestyret kan selv enstemmig vedta at valg til folkevalgte organer skal foregå 
som avtalevalg. 
 
Valget gjennomføres på grunnlag av innstilling med forslag til medlemmer og 
varamedlemmer til organet. Innstillingen skal inneholde et antall navn som tilsvarer 
antall medlemmer i organet med angivelse av den gruppe medlemmet representerer. 
I tillegg kan innstillingen inneholde et antall varamedlemmer for hver gruppe som 
tilsvarer antall medlemmer gruppen skal ha, med tillegg av to. Innstillingen vedtas 
enstemmig av kommunestyret. 
 
Forholdsvalg (hvis minst ett medlem krever det), jf. kommuneloven §§ 36-37: 
Valget skjer på grunnlag av lister med forslag til kandidater. Listeforslag kan 
fremsettes helt frem til avstemming. Det er bare de partier eller grupperinger som er 
representert i kommunestyret som har rett til å stille liste, og de kan bare levere inn 
ett listeforslag hver. Listen kan inneholde inntil dobbelt så mange forskjellige navn 
som det skal velges medlemmer. Kandidater fra et parti eller en gruppering kan bare 
føres opp på partiets eller grupperingens listeforslag, eller på en fellesliste som utgår 
fra flere partier eller grupperinger. 
 
Forslaget må være underskrevet av minst ett medlem av partiet. Ved fellesforslag må 
det være underskrevet av minst en representant fra hvert parti. 
 
På listene kan man stryke kandidatnavn og endre rekkefølgen på kandidatene.  
Det er ikke anledning til å føre opp andre kandidater. 
 
Om opptelling, mandatberegning og kandidatkåring se 
http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/lokaldemokrati-og-folkevalgt/ks-
folkevalgtprogram/forholdsvalg/  
 
 
Valg av leder og nestleder foregår som flertallsvalg, jf. kommuneloven § 35 nr. 3 og 
5, § 38 og § 40 nr. 2.   
Hvert enkelt medlem kan kreve skriftlig avstemning. Det er anledning til å stemme 
blankt. 
 
Vurdering og konklusjon: 
Ordfører anbefaler at valget foretas som avtalevalg. 
Valg til utvalg tas vanligvis rett i kommunestyret. Ordfører legger saken frem for 
formannskapet først for å drøfte muligheten for avtalevalg.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/lokaldemokrati-og-folkevalgt/ks-folkevalgtprogram/forholdsvalg/
http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/lokaldemokrati-og-folkevalgt/ks-folkevalgtprogram/forholdsvalg/
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Ved avtalevalg kan vedtaket fylles ut slik: 
 
Klima- og miljøutvalg (KMU) 
 Medlem parti K M  Varamedlem parti K M 
1     1     
2     2     
3     3     
4     4     
5     5     
     6     
     7     
6     1     
7     2     
8     3     
     4     
     5     
9     1     
     2     
     3     

Leder:  
Nestleder:  
 
Malen kan også brukes ved eventuelle omvalg av hovedutvalg som avtalevalg. 
 
Kan vedtaket påklages?  
Nei, kun eventuell lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Utvalget trer i kraft fra valgtidspunktet. 
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K-60/18 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 
Samhandlingsreformen 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  17/00248-5 
Saksgang  Møtedato 
1 Kommunestyret 60/18 12.09.2018 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 

forvaltningsrevisjon om samhandlingsreformen, datert 9.5.18, til orientering. 
2. Kommunestyret ber rådmann følge opp anbefalingene i forbindelse med 

fremleggelsen av forslag til årsbudsjett. 
 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kontrollutvalget, 12.06.2018 sak 14/18 
Kommunestyret 
 
 
Vedlegg: 
1. Kontrollutvalgets saksutskrift sak 14 18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 
- Samhandlingsreformen i Ås kommune 
2. Rådmannens svar til kontrollutvalget: Oppfølging av forvaltningsrevisjon om 
samhandlingsreformen 
 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Kontrollutvalget i Ås v/Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat. 
 
 
 
 

Saksutredning: 
 
Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) v/sekretær oversendte 
16.08.2018 sak fra kontrollutvalget til kommunestyret. Se vedlagte saksutskrift og 
Rådmannens svar til kontrollutvalget om oppfølgingen av 
forvaltningsrevisjonsrapporten. 
 
Kontrollutvalget innstiller direkte til kommunestyret.  
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K-61/18 
Rapport om selskapskontroll - Søndre Follo Renseanlegg IKS 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  18/01314-2 
Saksgang  Møtedato 
1 Kommunestyret 40/18 15.05.2018 
2 Kommunestyret 53/18 20.06.2018 
3 Kommunestyret 61/18 12.09.2018 
 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling 10.04.2018: 
1. Kommunestyret ber Ås kommunes medlemmer av representantskapet i Søndre 

Follo Renseanlegg IKS sørge for at selskapet setter i verk følgende tiltak: 
a. Gjennomfører planlagte evalueringer av måloppnåelse og 

kostnadseffektivitet, og sikrer at det blir rapportert om dette til styret. 
b. Ferdigstiller arbeid med utvikling av skriftlige rutiner for budsjettarbeidet. 
c. Sikrer en tilstrekkelig rensekapasitet for avløpsvann som bidrar til 

etterlevelse av utslippskrav, i samsvar med lov og forskrift, utslippstillatelse 
og statlige pålegg. 

2. Kommunestyret ber Ås kommunes representanter i representantskapet melde 
tilbake til kommunestyret om oppfølging av anbefalingene under punkt 1 innen 
seks måneder. 

 
 

Behandlinger: 
 
Kommunestyrets behandling 20.06.2018: 
Ordfører fremmet forslag om å utsette saken av tidsmessige grunner. 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2018: 
Saken utsettes av tidsmessige grunner.  

 
  
Kommunestyrets behandling 15.05.2018: 
Ordfører fremmet forslag om å utsette saken av tidsmessige grunner. 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
Kommunestyrets vedtak 15.05.2018: 
Saken utsettes av tidsmessige grunner.  
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Saksfremlegg 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kontrollutvalget 10.04.2018, sak 7/18 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Saksutskrift Ås KU sak 7 18 Rapport om selskapskontroll - Søndre Follo 
Renseanlegg IKS 
2. Rapport Selskapskontroll Søndre Follo renseanlegg IKS 

 
 
 
 

Saksutredning: 
 
Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) v/sekretær har i e-post av 
16.04.2018 oversendt sak fra kontrollutvalget til kommunestyret. Se vedlagte 
saksutskrift og rapport om selskapskontroll. 
 
Kontrollutvalget innstiller direkte til kommunestyret. 
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K-62/18 
Endringer i barnehageloven - minimumsnorm for bemanning 
 
Saksbehandler:  Jeanette Schou Saksnr.:  18/01354-1 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 16/18 30.05.2018 
2 Formannskapet 54/18 06.06.2018 
3 Kommunestyret 50/18 20.06.2018 
4 Administrasjonsutvalget 11/18 06.06.2018 
5 Administrasjonsutvalget 17/18 13.06.2018 
6 Kommunestyret 62/18 12.09.2018 
 
 
Formannskapets innstilling 06.06.2018: 
Grunnbemanningen i barnehagene økes i henhold til bemanningsnorm i samsvar 
med barnehagekapasiteten. 
 
Det opprettes totalt 8,3 nye høyskolestillinger i de kommunale barnehagene.  
 
50 % av kjøkkenassistentstillingene i Frydenhaug, Søråsteigen, Vinterbro, Tunveien 
og Solbergtunet regnes inn i grunnbemanningen. 
 

_____ 
 

Behandlinger: 
 
Formannskapets behandling 06.06.2018: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

_____ 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 13.06.2018: 
Med utgangspunkt i Eli Stokkebøs (FF) forslag foreslo Ivar Ekanger (Ap) følgende 
endring i andre avsnitt: 
«nye høyskolestillinger» endres til «nye stillinger med høyskoleutdanning eller 
tilsvarende kompetanse». 
 
Votering:  
Formannskapets innstilling med Ap’s og tillitsvalgtes endringsforslag, ble enstemmig 
tiltrådt. 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 13.06.2018: 
Grunnbemanningen i barnehagene økes i henhold til bemanningsnorm i samsvar 
med barnehagekapasiteten. 
 
Det opprettes totalt 8,3 nye stillinger med høyskoleutdanning eller tilsvarende 
kompetanse i de kommunale barnehagene.  
 
50 % av kjøkkenassistentstillingene i Frydenhaug, Søråsteigen, Vinterbro, Tunveien 
og Solbergtunet regnes inn i grunnbemanningen. 

_____ 
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Kommunestyrets behandling 20.06.2018: 
Ordfører fremmet forslag om å utsette saken av tidsmessige grunner. 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.  
Kommunestyrets vedtak 20.06.2018: 
Saken utsettes av tidsmessige grunner.  

_____ 
  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 30.05.2018: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 30.05.2018: 
Tilsvarer formannskapets innstilling.  
 

_____ 
 
 

Saksfremlegg 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Rådmannen anbefaler å øke grunnbemanningen i barnehagene i henhold til 
bemanningsnorm i samsvar med barnehagekapasiteten. 
 
Det opprettes totalt 8,3 nye høyskolestillinger i de kommunale barnehagene.  
 
50% av kjøkkenassistentstillingene i Frydenhaug, Søråsteigen, Vinterbro, Tunveien 
og Solbergtunet regnes inn i grunnbemanningen. 
 
 
Ås, 22.05.2018 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann oppvekst og kultursjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Administrasjonsutvalget 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kommunale barnehager 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
På bakgrunn av lovproposisjonen om ny bemanningsnorm skal alle norske 
barnehager fra 1. august 2018 tilfredsstille nye minstekrav til antall ansatte i 
barnehagene. Forslaget om ny bemanningsnorm tilsier at det skal være minst en 
voksen per tre barn under tre år og minimum én voksen per seks barn over tre 
år. Med den nye bemanningsnormen må barnehagene regulere antall barn og 
voksne for å tilfredsstille nye bemanningskrav. Forslaget fører til at Ås kommunale 
barnehager ikke kan opprettholde det samme barnetallet som tidligere uten å øke 
bemanningen.  
 
På bakgrunn av rapporten «Inkluderende fellesskap for barn unge» gis det 
anbefalinger om å øke kompetansen nærmere barna for å bedre det pedagogiske 
tilbudet til de barna som trenger det.  
 
I lys av ny bemanningsnorm, tidlig innsats og behov for bedring av det tilrettelagte 
pedagogiske tilbudet i kommunen, anbefaler rådmannen å løse nye krav og 
forventinger med en helhetlig oppvekst strategi som innlemmer økt kompetanse 
nærmere barna, økt bemanning i forhold til bemanningsnorm og opprettholdelse av 
antatt barnehagekapasitet. Rådmannen anbefaler å opprettholde fjorårets 
barneantall og gruppestørrelser. Dette genererer to ekstra stillinger i en fem 
avdelings barnehage og 2,7 ekstra stillinger i en 8 avdelings barnehage i forhold til ny 
bemanningsnorm. Dette utgjør totalt 10,7 nye stillinger i fem av de kommunale 
barnehagene. Videre anbefaler rådmannen at de nyetablerte stillingene innehar 
høyskolekompetanse for å imøtekomme og opprettholde dagens kompetansenivå og 
kvalitet. 
 
Fakta i saken: 
Fredag 6. april 2018 ble det offentliggjort en lovproposisjon med forslag til endringer i 
barnehageloven. Lovproposisjonen skal behandles på Stortinget før sommerferien og 
vil etter planen tre i kraft fra 1.august i år. Dersom lovproposisjonen vedtas 
innebærer dette at fra 1. august 2018 må alle norske barnehager tilfredsstille nye 
minstekrav til antall ansatte i barnehagene. Regjeringen foreslår at det lovfestes et 
krav om minimum én voksen per tre barn under tre år, og én voksen per seks barn 
over tre år. Departementet sier videre i lovforslaget at grunnbemanningen kun skal 
omfatte årsverk som er avsatt til det ordinære og direkte arbeidet med barna i 
barnehagen. Dette innebærer at pedagogiske ledere, barne- og ungdomsarbeidere 
og assistenter som utfører oppgaver innenfor det ordinære barnehagetilbudet, skal 
regnes med i grunnbemanningen. Personer som er i barnehagen i praksis eller 
arbeidstiltak, lærlinger, spesialpedagoger og andre som er å anse som ekstra 
personale i barnehagen, skal holdes utenfor beregningen. Bemanningsnormen skal 
gjelde for barnehagen i sin helhet. Det tallfestede kravet til grunnbemanningen vil 
dermed gi uttrykk for det antall årsverk som må tilsettes når det er klart hvor mange 
barn det skal være i barnehagen. Det er ikke foreslått at barnehagen skal runde 
oppover til nærmeste hele årsverk, men beregne prosentvise stillinger for å oppfylle 
bemanningsnormen. 
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Hovedtrekkene i regjeringens forslag til ny minimumsnorm for grunnbemanningen i 
barnehagene: 

 Regjeringen foreslår at det skal være minst én voksen per tre barn under tre år 
og minimum én voksen per seks barn over tre år.  

 Kravene innføres uten at det tilføres økte statlige overføringer. 
 Bemanningsnormen skal gjelde på barnehagenivå, og det er alle som jobber 

direkte med barna i barnehagen som teller med ved beregning av 
bemanningen.  

Ås kommunale barnehager har frem til nå forholdt seg til en bemanningsstandard 
som har variert etter barnehagekapasiteten, men som har stort sett ligget på en 
ansatt per 3,5 barn under tre år og en ansatt per 6 - 6,5 barn over tre år. Dette har 
gitt barnegruppestørrelser som tilsvarer 14 barn under tre år og 24-26 barn over tre 
år med 4 ansatte, hvorav 50 % av bemanningen har vært pedagoger. 
 
Regelverk og normer 
Driften av barnehagene er regulert gjennom «Lov om barnehager» med forskrifter 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64. I barnehageloven med forskrifter 
står det beskrevet hva som er styrende for driften og innholdet i barnehagen. I Fra 1. 
August 2018 trer en ny pedagognorm i kraft. Den nye pedagognormen tilsier at 
barnehagene skal ha en pedagog per 7 barn under tre år og 14 barn per pedagog 
over tre år. 

Videre stilles det krav i lovverket i forhold til leke og oppholdsarealer per barn. 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64. I Ås kommune forholder man seg 
til barnehagelovens veiledende arealnorm og har vedtaksfestet arealnormer på 4 
kvadratmeter netto per barn over tre år og 5,2 kvm netto per barn under tre år.  

Barnehagene i Ås har ulike forutsetninger for å imøtekomme nye bemanningskrav og 
ivareta leke og oppholdsareal per barn.  Alle lovverk, normer og rammer må derfor 
sees og forståes samlet for å ivareta kvaliteten, samt nytte barnehagekapasiteten 
fullt ut.  
 
Barnehagekapasitet 
Prognosene viser at det fremover vil være behov for nye barnehageplasser i Ås 
kommune. På bakgrunn av barnehagebehovsplanen vil Nordby barnehage stå ferdig 
i 2019/2020, samt at det planlegges en ny barnehage på Dyster Eldor. Barnehage- 
behovsplanen er utformet på grunnlag av opprinnelig barnetall i barnehagene. Når ny 
bemanningsnorm trer i kraft, kan ikke barnehagene opprettholde det samme 
barnetallet uten å øke bemanningen.  
Prognosene viser at kommunene ville ha en overkapasitet når det gjelder 
barnehageplasser i 2018 og 2019. Rådmannen har derfor valgt å stenge midlertidig 3 
avdelinger i barnehageåret 2018/19, uten at det har medført oppsigelser av ansatte. I 
tillegg har barnehagene hatt mulighet til å legge seg på et antall barn som ikke 
fremskynder behovet for økt bemanning i barnehagene i barnehageåret 2018/19.  
 
 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
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Tidlig innsats - ny strategi for kompetanse for fremtidens barnehage 
Parallelt med forslaget om bemanningsnorm overleverte en ekspertgruppe 4. april 
2018 en rapport til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.  Rapporten 
«Inkluderende fellesskap for barn unge» fastslår at dagens tilbud og system tilknyttet 
det spesialpedagogiske tilbudet for barn i barnehager har store utfordringer. 
Rapporten påpeker at det er for mange uten tilstrekkelig kompetanse som gir 
pedagogisk hjelp i barnehagene. Et hovedpoeng i rapporten er at den pedagogiske 
hjelpen burde flyttes nærmere barna for å gi økt kompetanse tettere på de barna som 
trenger det.   
 
Noen momenter som rapporten fremhever er:  

 Mange barn møter ansatte i barnehage uten pedagogisk kompetanse.  
 50 % av alle barn som mottar spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging får 

dette av ufaglærte.  
 Det tar for lang tid før adekvate tilretteleggingstiltak kommer på plass. Dette er 

ikke i samsvar med prinsippet om tidlig innsats.  
 Ca. 15-25 % av alle barn har så store utfordringer at de trenger en form for 

tilrettelegging i barnehage. Dette er langt flere enn de som per i dag mottar 
hjelp i form av spesialpedagogisk hjelp.  
 

Det stilles stadig høyere krav til kvaliteten på barnehagetilbudet. De kommunale 
barnehagene i Ås skal være rustet til å møte nye krav og utfordringer. Dette krever 
en kontinuerlig utvikling og fornyelse av barnehagenes samlede kompetanse. 
Kvaliteten i barnehagene avhenger av at personalet er sammensatt og innehar bred 
kompetanse for å imøtekomme alle krav, forventninger og behov.   
 
Ås kommune har erfart flere av de samme utfordringene som det pekes på i 
rapporten. På bakgrunn av erfaringene har oppvekst- og kultursjefen nedsatt en 
prosjektgruppe som har sett på tilbudet tilknyttet pedagogisk hjelp og tilrettelegging i 
barnehagen. Prosjektgruppen støtter opp om prinsippene om tidlig innsats og ser at 
det trengs å tenke nytt for å imøtekomme dagens og fremtidens pedagogiske tilbud i 
barnehagene. I likhet med rapporten mener prosjektgruppen at riktig kompetanse 
nærmere barna kan bidra til bedre og tidligere pedagogisk hjelp og støtte. 
 
Vurdering: 
Ås kommune har lenge satset på pedagogisk kompetanse i barnehagene. Dette har 
resultert i at barnehagene har ligget i forkant av ny pedagognorm, en pedagog per 7 
barn under tre år og 14 barn per pedagog over tre år, som blir iverksatt 1. august 
2018.   Ås kommunale barnehager oppfyller med dette de forsterkede kravene til 
pedagogisk bemanning. Denne satsningen har vist seg å være svært god for 
barnehagene, samtidig som den har bidratt til økt rekruttering av pedagoger, få 
dispensasjoner fra lovverket, god kvalitet og fornøyde brukere.  
 
De varslede lovendringer når det gjelder antall voksne per barn i barnehagen, minst 
én voksen per 3 barn under tre år og én voksen per 6 barn over tre år, skal vedtas i 
juni og iverksettes fra 1.8.2018.  
 
I Ås kommunale barnehager har det vært vanlig praksis med 14 barn under 3 år og 
24-26 barn over 3 år. Ut i fra i pedagognormen og ny bemanningsnorm, legges det 
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opp til barnegrupper på 12 eller 15 barn under 3 år og 18 eller 24 barn over tre år. 
Med utgangspunkt i de stillingshjemlene som i dag er ansatt i direkte arbeid med 
barn, må kommunen enten øke antall stillinger eller gå ned på antall barn.  
 
I forhold til pedagognorm og leke og oppholdsareal kan alle 5 avdelings barnehagene 
i kommunen øke barnetallet ytterligere med 6 små barn eller 12 store barn. 
Solbergtunet kan øke noe mer. Dette vil tilsvare det barnetallet barnehagene har hatt 
forut for årets opptak. Dette vil ut fra den nye bemanningsnormen generere to ekstra 
stillinger i en fem avdelings barnehage og 2,7 ekstra stillinger i en 8 avdelings 
barnehage.  
 
For å kunne opprettholde et godt pedagogisk tilbud til alle barn, samt å ligge i forkant 
av foreslåtte endringer i forhold til det spesialpedagogiske tilbudet, ønsker 
rådmannen å ansette bemanning med høyskoleutdanning i de nye stillingene i 
barnehagene. Det kan f.eks. være barnehagelærer, spesialpedagog, vernepleier, 
barnevernspedagog e.l.  Dette vil bidra til at barnehagene får en bredere kompetanse 
som ligger nær barna, samtidig som det vil bidra til å ivareta fremtidige behov 
innenfor pedagogisk hjelp og tilrettelegging innad i hver enkelt barnehage.  Videre vil 
satsning på økt kompetanse gi barnehagene mulighet til å opprettholde det å være 
en attraktiv arbeidsplass, samt gi større muligheter for raskere og mer helhetlig 
pedagogisk hjelp til de barna som trenger det.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Rådmannen ser at den nye bemanningsnormen vil gi økonomiske utfordringer i Ås 
kommune. Det er imidlertid mer kostnadseffektivt å utnytte barnehagenes areal ved å 
øke antall ansatte i de etablerte barnehagene i henhold til ny bemanningsnorm, enn 
å påskynde etablering av flere nye barnehager. Ny bemanningsnorm vil utløse et 
behov for 2 stillinger i 5 avdelings barnehager og 2,7 stillinger i en 8 avdelings 
barnehage, totalt et behov for 10,7 nye stillinger.   
 
Alle barnehagene har i dag kjøkkenassistent. Dette medfører at avdelingene i 
barnehagene ikke behøver å bruke ressurser på for- og etterarbeid av måltider samt 
at kvaliteten på maten blir bedre. Et alternativ kan være å regne deler av 
kjøkkenassistenten i de store barnehagene inn som en del av grunnbemanningen. 
Dette vil redusere behovet for nye stillinger. Lovproposisjoner konkretiserer imidlertid 
at «grunnbemanningen kun skal omfatte årsverk som er avsatt til det ordinære og 
direkte arbeidet med barna i barnehagen». Slik rådmannen forstår denne 
konkretiseringen, kan det være vanskelig å innlemme kjøkkenassistenten i 
grunnbemanningen, da kjøkkenassistenten i liten grad arbeider direkte med barna. 
30 % av kjøkkenassistentstillingen blir i tillegg finansiert gjennom matpenger som 
foreldrene betaler. Regner man inn halve kjøkkenassistentstillingen i de 5 store 
barnehagene så vil man kunne redusere økningen i antall stillingshjemler med 2,4, 
totalt et behov for 8,3 ny stillinger.  
 
Dette vil også få økonomiske konsekvenser i forhold til de private barnehagene. 
Tilskudd til private barnehager beregnes på grunnlag av regnskap for kommunale 
barnehager to år tilbake i tid. 
Økte lønnskostnader til de kommunale barnehagene vil derfor gi tilsvarende økte 
utgifter til de private barnehagene. 
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Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
 
Alternativer: 
Et alternativ kan være å regne hele kjøkkenassistenten inn som en del av 
grunnbemanningen. Dette vil redusere behovet for nye stillinger. Lovproposisjoner 
konkretiserer imidlertid at «grunnbemanningen kun skal omfatte årsverk som er 
avsatt til det ordinære og direkte arbeidet med barna i barnehagen». Slik rådmannen 
forstår denne konkretiseringen, kan det være vanskelig å innlemme hele 
kjøkkenassistenten i grunnbemanningen, da kjøkkenassistenten i liten grad arbeider 
direkte med barna. 30 % av kjøkkenassistentstillingen blir i tillegg finansiert gjennom 
matpenger som foreldrene betaler. Regner man inn hele kjøkkenassistentstillingen 
som en del av grunnbemanningen i de 5 store barnehagene så vil man kunne 
redusere økningen i antall stillingshjemler med 4,8. Totalt vil man da trenge 5,9 nye 
stillinger.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
I lys av ny bemanningsnorm, tidlig innsats og behov for bedring av det tilrettelagte 
pedagogiske tilbudet i kommunen, ønsker rådmannen å løse nye krav og 
forventninger med en helhetlig oppvekststrategi som innlemmer økt kompetanse 
nærmere barna, økt bemanning i forhold til bemanningsnorm og opprettholdelse av 
antatt barnehagekapasitet. Rådmannen ønsker med dette å opprettholde muligheten 
til å drive gode pedagogiske barnehager med tid til alle barn og med kompetanse på 
riktig sted. Med de rette ressursene og rammene på plass, kan barnehagene gi 
barna det de trenger for å danne et grunnlag for et godt helhetlig utdanningsløp med 
fokus på tidlig innsats.  
 
I barnehageåret 2018/19 vil det ikke være behov for å øke bemanningen da antall 
søkere til barnehagene har vist en midlertidig nedgang, noe som stemmer med 
prognosene. Det vil si at det er tatt inn færre barn på avdelingene for å ivareta 
bemanningsnormen, og 3 avdelinger holder stengt.  
 
Prognosene viser at barnehagekapasiteten i Ås kommune vil variere fremover. 
Rådmannen anbefaler å opprettholde det maksimale barnetallet barnehagene kan ta 
ut fra areal og bemanningsnorm. Dette medfører at barnehagene bør øke antall 
stillinger i forhold til ny bemanningsnorm. De mindre barnehagene holdes utenfor på 
bakgrunn av manglende leke og oppholdsareal. 
 
 Rådmannen ønsker i utgangspunktet å utelate kjøkkenassistenten som en del av 
grunnbemanningen, men ser at det kan være nødvendig av økonomiske grunner at 
halve kjøkkenassistenten i de 5 største barnehagene innlemmes som en del av 
grunnbemanningen. Rådmannen går derfor inn for at barnehagene øker med 8,3 
høyskolestillinger fra 1.8.2019 etter behov og som innlemmes i budsjettene i i årene 
framover. Økt bemanningsbehov i barnehageåret 2018/19 er ivaretatt ved færre barn 
i barnehagene.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 1.8.2019 
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K-63/18 
R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage 
 
Saksbehandler:  Greta Elin Løkhaug Saksnr.:  17/00842-50 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 56/18 23.08.2018 
2 Kommunestyret 63/18 12.09.2018 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 23.08.2018: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-315 
Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage, med bestemmelser datert 06.08.2018 
og kart datert 06.08.2018, med følgende tillegg: 

 Veien/gangveien skal gå på østsiden av barnehagen 
 Gangveien skal være kjørbar, men kun åpen for kjøring ved arrangementer 
 Punkt 5.C endres fra «pulttak» til «pulttak og flatt tak»  
 Punkt 5.G endres fra «skal ha en total bredde på minimum 5 meter» til «skal 

så langt som mulig ha en total bredde på 5 meter» 
 Punkt 5.H: «for å opprettholde vanntilsiget i bekken og Askehaugtjernet» 

strykes 
 Punkt 7.A og 7.C utgår. 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 23.08.2018: 
HTM diskuterte seg frem til følgende tillegg: 

 Veien/gangveien skal gå på østsiden av barnehagen 
 Gangveien skal være kjørbar, men kun åpen for kjøring ved arrangementer 
 Punkt 5.C endres fra «pulttak» til «pulttak og flatt tak»  
 Punkt 5.G endres fra «skal ha en total bredde på minimum 5 meter» til «skal 

så langt som mulig ha en total bredde på 5 meter» 
 Punkt 5.H: «for å opprettholde vanntilsiget i bekken og Askehaugtjernet» 

strykes 
 Punkt 7.A og 7.C utgår 

 
Votering: Rådmannens innstilling med tillegg ble enstemmig tiltrådt. 
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre R-315 
Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage, med bestemmelser datert 06.08.2018 
og kart datert 06.08.2018. 
 
 
Ås, 08.08.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Forhåndsvarslet:     03.04.2017 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 1. gang: 24.08.2017 
Offentlig ettersyn:     27.09.-08.11.2017 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 2. gang: 23.08.2018 
Kommunestyret:     12.09.2018 
 
Vedlegg: 
1. Reguleringskart, datert 06.08.2018 
2. Reguleringsbestemmelser, datert 06.08.2018 
3. Planbeskrivelse, inkludert ROS-analyse, datert 08.08.2018 
4. Saksutskrift HTM 24.08.2017 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Høringsuttalelser 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Adressater ifølge liste  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Planforslaget legger til rette for en ny barnehage med plass til 8 avdelinger, med 
mulighet for utvidelse til 10 avdelinger. 
 
Planavgrensningen er blitt endret, ved at sørligste areal er trukket tilbake og 
planområdet er utvidet mot vest. Totalt areal er blitt noe redusert og det gjør at 
bebygd areal økes fra 20 % til 25 % for å få plass en stort nok barnehagebygg. 
 

 
Ny planavgrensning 

 
Forslag til reguleringsplan har ligget ute til offentlig ettersyn og har blitt bearbeidet, 
etter vedtak i Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) og etter innkomne 
bemerkninger fra overordnede myndigheter og andre berørte parter. 
 
Planforslaget er utarbeidet av Rambøll Norge AS, på vegne av Prosjektavdelingen i 
Ås kommune. 
 
Fakta i saken: 
Deler av forslaget er i tråd med gjeldende kommuneplans arealdel, vedtatt 
03.02.2016 der planområdet er avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting. Vestre del 
av planområdet er imidlertid avsatt til landbruks-, natur-, og friluftsformål (LNF-formål) 
i kommuneplanen. Grunnen til at det er behov for større areal til ny barnehage, enn 
det som er avsatt i kommuneplanen, er økt behov for flere barnehageplasser. 
Planområdet er totalt på ca. 12,7 dekar. 
 
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av en ny barnehage 
på Nordby, med plass til 8 avdelinger, med mulighet for senere utvidelse til 10 
avdelinger. 
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Planforslaget redegjøres for i vedlagte reguleringsplan med bestemmelser og 
planbeskrivelse. 
 
Tidligere behandling av saken: 
Reguleringsplanen ble forhåndsvarslet med planavgrensning 27.09.2017. 
 
Planforslaget ble behandlet i HTM i møte 24.08.2017, og det ble fattet følgende 
vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk og 
miljø å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for Nordby barnehage, 
som vist på kart datert 16.06.2017, med reguleringsbestemmelser datert 30.06.2017, 
med følgende tillegg: 
 
 Punkt 8.a i rekkefølgebestemmelser: Atkomstvei/kjørevei (V2) skal asfalteres. 

Krysningspunktet skal belyses tosidig i henhold til krav i belysningshåndbok 
V124. 

 Veien plasseres øst i tomten, slik at barn ikke behøver å krysse vei for å komme 
til skogen. 

 Veibredden økes til 5 meter. 
 Området mellom 113/1/244 og 113/193 benyttes til parkering. 
 Det undersøkes om søndre del av 113/1/244 kan benyttes til parkering. 
 Det forutsettes at administrasjonen tar kontakt med Nordby IL for å komme til 

enighet. 
 Administrasjonen kontakter grunneier på 113/1 for eventuelt kjøp av tilleggsareal. 
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse. 
 
Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 27.09.-08.11.2017. Det ble 
mottatt seks bemerkninger som er gjengitt og kommentert nedenfor. 
 
Innkomne høringsuttalelser: 
1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus (24.10.2017) 
Planområdet omfatter ca. 1,5 dekar med dyrkbar jord. Fylkesmannen oppfordrer til at 
avbøtende tiltak vurderes og iverksettes gjennom planens bestemmelser med tanke 
på å ivareta mest mulig av jordressursene for framtidig matproduksjon. Utover dette 
har fylkesmannen ingen konkrete merknader knyttet til nasjonale og viktige regionale 
interesser. 
 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Det aktuelle arealet er bratt og med svært grunt jordsmonn, og derfor lite aktuelt å 
dyrke. 
 
2. Akershus fylkeskommune (30.10.2017) 
Det ble ikke gjort funn i planområdet, men fylkesrådmannen gjør oppmerksom på at 
det kan være ukjente fornminner i området. Dersom man under arbeid i området 
skulle støte på et fornminne, skal arbeid straks stanses og Akershus fylkeskommune, 
som er rette myndighet, varsles, jfr. kulturminnelovens § 8, andre ledd. Av nyere tids 
kulturminner er det ingen merknader og av andre regionale interesser, som fylkesvei, 
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vises det til uttalelse fra Statens vegvesen. På bakgrunn av det tilsendte materialet 
mener fylkesrådmannen at tiltaket er i samsvar med gjeldende kommuneplan og har 
ingen ytterligere merknader. 
 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Uttalelsen tas til orientering. 
 
3. Statens vegvesen (16.10.2017) 
Det er mye trafikk til og fra en barnehage morgen og ettermiddag. Siden det skal 
ferdes mange barn i området, er det viktig å sikre gode løsninger som kan forhindre 
ulykker. Sikkerhet, orden og oversiktlighet bør kjennetegne atkomstarealene til en 
barnehage. Det oppfordres til å utforme arealene slik at rygging unngås. 
 
Ved riktig utforming av fysiske omgivelser kan man legge til rette for mer gåing, f.eks. 
vil snarveier fungere som supplement til resten av gangnettet. Det er flere etablerte 
snarveier i tilknytning til området, men de ligger utenfor planområdet. I enden av 
Siriusveien er det en liten åpning i gjerdet, hvor gående kan komme inn i enden på 
gressbanen og gå inn til planområdet. I tillegg er det mulig å ankomme planområdet 
fra Sportsveien forbi klubbhuset. Statens vegvesen oppfordrer til at snarveiene 
opprettholdes. 
 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Det er lagt til rette for at det skal være lett for gående og syklende å levere barna i 
barnehagen, ved at det etableres gang- og sykkelvei/fortau og tas inn bestemmelser 
om særskilte tiltak for gående og syklende, jfr. bestemmelse 5.1.f, samt 5.2, 5.3 og 
5.4. 
 
4. Hafslund Nett AS (30.10.2017) 
Det vises til opplysninger som ble gitt ved oppstart av arbeidet. Nettselskapet er 
tilfreds med at forslagsstiller har imøtekommet deres innspill, og har ingen ytterligere 
bemerkninger til planen. 
 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Uttalelsen tas til orientering. 
 
5. Nordby Idrettslag (09.11.2017) 
De reagerer på at det tas en stor del av grusbanen til barnehageformål, som gjør at 
de ikke kan bruke denne delen til parkering, mindre baner til aktivitet m.m. 
 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Det aktuelle arealet er tatt ut av planområdet, slik at idrettslaget kan disponere 
grusbanen slik de ønsker og eventuelt videreutvikle området. De har mulighet til å 
disponere barnehagens parkeringsplasser utenom barnehagens åpningstid. 
 
6. Gry L. Isaksen (27.10.2017) 
Hun er opptatt av at det er tilstrekkelig med parkeringsplasser og at det er en god 
atkomstvei med bilvei, gang- og sykkelvei. Det vil bli mye trafikk ved henting og 
levering av barn og ved felles arrangementer i barnehagen, som 
sommeravslutninger, Luciafeiring m.m. Dess bedre tilrettelegging for gående og 
syklende, dess flere vil benytte seg av dette. 
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Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Uttalelsen tas til orientering. Se kommentar ovenfor under punkt 3. 
 
Endring av planens avgrensning: 
Jfr. vedtak i Hovedutvalg for teknikk og miljø 24.08.2017, siste kulepunkt:  
Administrasjonen kontakter grunneier på 113/1 for eventuelt kjøp av tilleggsareal.  
 
Det er blitt tatt kontakt med grunneier og det ble inngått en avtale på nyåret i 2018. 
Deretter ble forslag til ny planavgrensning sendt på en begrenset høring, dvs til 
overordnede myndigheter og berørte naboer. Det kom inn tre bemerkninger til forslag 
til ny planavgrensning: 
 
1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus (24.05.2018) 
Basert på oversendt informasjon har fylkesmannen ingen konkrete merknader til 
planforslaget. 
 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Uttalelsen tas til orientering. 
 
2. Akershus fylkeskommune (03.05.2018) 
Fylkesrådmannen vurderer at det utvidete området har potensial for funn av 
automatisk fredete kulturminner, især boplass fra steinalder og krever derfor at det 
gjennomføres en arkeologisk registrering. Kravet er hjemlet i kulturminnelovens § 9. 
Kommunen er ansvarlig for at forholdet til automatisk fredete kulturminner er avklart 
før planen vedtas. På bakgrunn av det tilsendte materialet mener fylkesrådmannen at 
tiltaket er i samsvar med gjeldende kommuneplan og har ingen ytterligere 
merknader. 
 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Det er blitt utført arkeologiske undersøkelser i det utvidete planområdet, men det ble 
ikke gjort noen funn. Uttalelsen tas forøvrig til orientering. 
 
3. Berørte naboer v. Chris Wyatt McMillan (e-post 24.05.2018) 
Naboene er positive til at planarealet utvides vestover. De ber om at det foretas en 
revurdering av barnehagebyggets plassering og oppfordrer sterkt til at plasseringen 
av bygget flyttes vestover, og dermed lenger bort fra berørte naboer. Dette for å 
dempe virkningen av selve barnehagebygget, med nesten 200 barn som skal 
oppholde seg i og rundt bygget. 
 
De er i utgangspunktet skeptiske til at veien skal flyttes til østsiden av planarealet. 
Det bor mange små barn i de berørte boligene og både sikkerhet og støy fra denne 
veien er en stor bekymring. Det er til tider mye trafikk til fotballbanen, både på 
kveldstid og i helgene. De viser til at det tidligere er foreslått at «Eksisterende bekk 
som går gjennom planområdet skal opprettholdes.» og at «Bekk med tilhørende 
randsoner skal ha en total bredde på minimum 5 meter.». I og med at hensikten med 
bekken og randsonen er at dette skal «…fungere som en skjerm mot naboene», ber 
de om at det utarbeides en ny illustrasjon på hvordan man har tenkt å ivareta både 
bekken, randsonen og veiens nye plassering. 
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De ber om å bli oppdatert på utviklingen framover og oppfordrer til at deres interesser 
blir hensynstatt, med tanke på byggets plassering, tilkomstvei, parkering m.m. 
 
Rådmannens kommentar til uttalelsen 
Byggegrensene for oppføring av ny barnehage er uendret, fordi det utvidete området 
mot vest har fine kvaliteter for utelek. Ved foreslått plassering av bygning og uteareal, 
vil nytt barnehagebygg også fungere som en støyskjerm mot eksisterende 
bebyggelse. Når det gjelder atkomst til barnehagen mener rådmannen at den bør 
vurderes nærmere i tilknytning til planleggingen/utformingen av selve 
barnehagebygget. Trafikksikkerheten for barna må prioriteres ved valg av endelig 
løsning, både når det gjelder atkomst, parkering m.m. 
 
Berørte parter/naboer vil bli orientert når byggesaken starter og får anledning til å 
uttale seg/påvirke saken videre. 
 
Vurdering: 
Planprosess 
Deler av detaljreguleringsplan for Nordby barnehage er i henhold til gjeldende 
kommuneplan for Ås, vedtatt 03.02.2016, med unntak av LNF-arealet i vest.  
 
Berørte offentlige og private parter har gjennom offentlig ettersyn kommet med 
bemerkninger. Forslagsstiller har i stor grad imøtekommet bemerkningene, og 
planforslaget er blitt revidert. 
 
Endringer i planforslaget 
Etter offentlig ettersyn er det gjort følgende endringer: 

- Planens avgrensning er endret. Opprinnelig planavgrensning i sør er trukket 
tilbake og utvidet mot vest. Totalt er arealet til barnehageformål blitt noe 
redusert. Pga redusert barnehageareal er bebygd areal økt fra 20 % til 25 % 
for å få plass en stort nok barnehagebygg, jfr. bestemmelse 5.1.b. 

- Atkomstvei, V2, er utvidet til 5 meters bredde. 
- I reguleringsbestemmelse 8.a er det inntatt at: Atkomstvei/kjørevei (V2) skal 

asfalteres. Krysningspunktet skal belyses tosidig i henhold til krav i 
belysningshåndbok V124. 

 
Hovedutvalgets forslag til endringer er inntatt i planforslaget, ved at 
planavgrensningen er blitt justert, dvs at grunneier er blitt kontaktet og det er inngått 
avtale om å utvide barnehagearealet vestover. Det har vært avholdt møte med 
Nordby IL og årsaken til uenigheten er blitt løst ved at barnehagearealet er trukket 
tilbake fra grusbanen. Eier av 113/1/244 er blitt kontaktet om søndre del av arealet 
kunne benyttes til parkering, og det ønsket de ikke. Området mellom 113/1/244 og 
113/193 er regulert til atkomst og kan derfor ikke benyttes til parkering. Atkomstvei, 
V2, er utvidet til 5 meters bredde. Det anbefales at veiens videre framføring inn på 
barnehagetomten tas stilling til i forbindelse med byggesaken, for å få en god og 
trafikksikker løsning. 
 
I planbeskrivelsen gjengis og kommenteres innkomne bemerkninger mer detaljert, 
enn i denne saksframstillingen (se side 38-41, vedlegg 3). 
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Planprosessen med involvering av berørte parter vurderes som tilfredsstillende og 
endringene som er listet opp ovenfor, viser også at mange av bemerkningene er tatt 
til følge. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Det reviderte planforslaget vurderes som tilfredsstillende utarbeidet, og har 
hensynstatt bemerkninger som er kommet inn. 
 
Reguleringsplanen vurderes som et godt rammeverk for oppføring/tilrettelegging av 
en ny barnehage. 
 
Rådmannen anbefaler at detaljreguleringsplan for Nordby barnehage vedtas. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Ja 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-64/18 
Midlertidig forbud mot tiltak innenfor området Tømrernes Feriehjem 
og Askehaugåsen - R-307 
 
Saksbehandler:  Silje Raad Saksnr.:  18/01491-5 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 57/18 23.08.2018 
2 Kommunestyret 64/18 12.09.2018 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 23.08.2018: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 13-1 vedtar Ås kommune nedlegging av 
midlertidig forbud mot bygge- og deletiltak innenfor Tømrernes Feriehjem og 
Askehaugåsen, plan R-307. 
 
Båndleggingssonen tilsvarer området som dekkes av pågående regulering som vist 
på side 3 i saksfremlegget. 
 
Forbudet gjelder følgende søknadspliktige tiltak: 

1. Oppretting og endring av eiendom (herunder deling/fradeling/sammenføyning 
av tomter) 

2. Oppføring av nye frittliggende helårs- eller fritidsboliger 
3. Oppføring av tilbygg til eksisterende helårsboliger. 
4. Oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsboliger (se unntak siste avsnitt).  
5. Bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig 
6. Bruksendring fra helårsbolig til fritidsbolig 

 
Forbudet er kun ment å hindre uønsket utvikling i forhold til kommende regulering, 
men skal ikke hindre arbeider knyttet til normalt vedlikehold og oppgradering av 
eksisterende eiendommer. 
 
Søknad om samtykke til tiltak på tross av forbudet avgjøres etter en konkret 
skjønnsmessig vurdering. Avslag på søknad om samtykke kan påklages, jf. fvl. § 28. 
 
Unntak: 
Forbudet gjelder ikke tilbygg for etablering av nytt bad/toalett i eksisterende 
fritidsboliger som er tilknyttet kommunalt vann og avløp. Forutsetningen er at 
fritidsboligen ligger i et område som i henhold til reguleringsplanen skal bevares til 
fritidsboligformål og at hjemmelshaver ikke er bostedsregistrert på 
fritidsboligeiendommen. Tilbygget må for øvrig være i tråd med plan- og 
bygningsloven og kommuneplanens bestemmelser om fritidsbebyggelse 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 23.08.2018: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet forslag om rådmannens innstilling med følgende 
endringer: 

 Det settes inn et KUN i avsnitt fire, slik at vedtaket lyder «Forbudet er kun 
ment å …» 

 
Votering: Rådmannens innstilling med FrP’s endringsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
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Saksfremlegg 

 
Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 13-1 vedtar Ås kommune nedlegging av 
midlertidig forbud mot bygge- og deletiltak innenfor Tømrernes Feriehjem og 
Askehaugåsen, plan R-307. 
 
Båndleggingssonen tilsvarer området som dekkes av pågående regulering som vist 
på side 3 i saksfremlegget. 
 
Forbudet gjelder følgende søknadspliktige tiltak: 

1. Oppretting og endring av eiendom (herunder deling/fradeling/sammenføyning 
av tomter) 

2. Oppføring av nye frittliggende helårs- eller fritidsboliger 
3. Oppføring av tilbygg til eksisterende helårsboliger. 
4. Oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsboliger (se unntak siste avsnitt).  
5. Bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig 
6. Bruksendring fra helårsbolig til fritidsbolig 

 
Forbudet er ment å hindre uønsket utvikling i forhold til kommende regulering, men 
skal ikke hindre arbeider knyttet til normalt vedlikehold og oppgradering av 
eksisterende eiendommer. 
 
Søknad om samtykke til tiltak på tross av forbudet avgjøres etter en konkret 
skjønnsmessig vurdering. Avslag på søknad om samtykke kan påklages, jf. fvl. § 28. 
 
Unntak: 
Forbudet gjelder ikke tilbygg for etablering av nytt bad/toalett i eksisterende 
fritidsboliger som er tilknyttet kommunalt vann og avløp. Forutsetningen er at 
fritidsboligen ligger i et område som i henhold til reguleringsplanen skal bevares til 
fritidsboligformål og at hjemmelshaver ikke er bostedsregistrert på 
fritidsboligeiendommen. Tilbygget må for øvrig være i tråd med plan- og 
bygningsloven og kommuneplanens bestemmelser om fritidsbebyggelse.  
 
Ås, 10.07.2018 
 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
1. Hovedutvalg for teknikk og miljø 
2. Kommunestyret 
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Vedlegg: 
1. Vedtak HTM, 30.03.2017, Sak 21/17, R-307 Områdereguleringsplan for 
Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen - Fastsetting av planprogram 
2. Saksframlegg HTM, 30.03.2017, Sak 21/17, R-307 Områdereguleringsplan for 
Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen - Fastsetting av planprogram 
3. R-307 Planprogram, datert 10.03.2017 
4. Kart over berørt område 
5. Uttalelse fra Kari Bendiksby Nilsen og Trond Nilsen 
6. Uttalelse fra Jan Håkon Brotnov 
6.1. Leserinnlegg til Østlandets blad 
7. Uttalelse fra Siv og Rolf Stafseth 
8. Uttalelse fra Kari og Jan-Erik Ruud 
9. Uttalelse fra Grete Pedersen 
10. Uttalelse fra Roger Dennis Jensen 
11. Uttalelse fra Bjørn V. Johansen 
12. Uttalelse fra Gisle og Dario Mariani Mardal 
14. Uttalelse fra Foreningen for bevaring av natur- og rekreasjonsområdet Bæk 
13. Uttalelse fra William Booth 
15. Uttalelse fra Arve Nordstrand 
17. Uttalelse fra Statens Vegvesen Region Øst 
16. Uttalelse fra Gisle Høgetveit 
18. Uttalelse fra Akershus Fylkeskommune  
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Samtlige hjemmelshavere innenfor de berørte områdene  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Oppstart av planarbeidet med forslag til planprogram for Tømrernes Feriehjem og 
Askehaugåsen ble varslet offentlige myndigheter og berørte parter den 23.06.2016. 
Høringsperioden ble avsluttet 20.09.2016. 
 
I påvente av at denne reguleringsplanen skal tre i kraft finner rådmannen det 
nødvendig å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak innenfor planens 
avgrensningsområde. 
 

 
Kart båndleggingssone  

 
Sakens bakgrunn:  
Reguleringsplan for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen omfatter området avsatt 
som hensynssone H810_3 i kommuneplan for Ås 2015-2027, samt arealet B14 
disponert til boligformål ved Askehaug gård. Hensynssone H810_3 beskriver en 
ambisjon om omforming av området fra fritidsbebyggelse til boliger med helårsbruk 
med krav om felles planlegging.   
 
HTM fastsatte planprogram for Tømrernes feriehjem og Askehaugåsen den 
30.03.2017 (vedlegg 1-3) 
 
Vedtaket lød som følger: 
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1. «I henhold til plan- og bygningslovens § 12-9 fastsetter Hovedutvalg for 
teknikk- og miljø planprogram for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen, 
datert 10.03.2017, med følgende endring:  
 
 Planarbeidet skal avklare fremtidig arealbruk for Bæk gård og arealer i 

tilknytning til gården.  
 Planarbeidet skal utrede og legge føringer for bygningsvolumer og 

bygningstyper som forholder seg positivt til eksisterende bebyggelse i 
nærheten.  

 Planarbeidet må utrede, vise og legge føringer for at visuelle forhold 
ivaretas i forhold til nærområdene og i forhold til fjordlandskapet.  

 Askehaugåsen er en betydelig del av arealreserven til boligformål i Nordby, 
og HTM er innstilt på å vurdere å fravike boligprogrammet dersom det 
fremlegges gode planer og løsninger for området.  

 En stenging av Bekkveien vil føre til en vesentlig økning av trafikken i 
Askehaugveien og Toveien, noe som absolutt ikke er ønskelig. HTM ser 
ikke en stenging av Bekkveien som en forutsetning for planarbeidet.  

 Det bør utredes om områdereguleringsplanen bør legge opp til at de 
enkelte delområder kan reguleres separat, men samtidig slik at det ikke kan 
søkes bruksendring fra fritidshus til bolig uten at det enkelte delområde er 
regulert til bolig og nødvendig infrastruktur sikret.   

 Før delområder kan reguleres må områdereguleringen være gjennomført 
og nødvendig overordnet infrastruktur sikret.  

  
2. Det legges opp til utarbeidelse av områdereguleringsplan med krav om 

detaljregulering for felter med foreslått ny bebyggelse.» 
  
Planarbeidet skal bidra til å legge til rette for utvikling av et godt og attraktivt 
boligområde i Ås kommune.   
  
Plan R-307 skal sikre at flest mulig eksisterende fritidsboliger kan bruksendres til 
boliger for å sikre en forsvarlig områdeutvikling. Videre er formålet å utvikle gården 
Bæk/Tømrernes feriehjem på en bærekraftig måte og sikre en realistisk 
gjennomføring ved å legge til rette for nye boliger.  
 
Området skal utvikles med nye boligtyper og ulike botilbud samt ivareta bruken av de 
eksisterende hyttene på en god måte samtidig som området endres. 
 
Viktige naturkvaliteter skal sikres og vei- og VA-løsninger skal utvikles i tråd med 
realistiske stedlige forutsetninger. Målet er at flest mulig veier skal kunne overtas av 
kommunen etter utbedring.  
 
Utfordringer knyttet til dagens situasjon: 
Ås kommunes bygningsmyndighet mottar stadig henvendelser fra utbyggere som 
ønsker å drøfte muligheter for bygge- og deletiltak innenfor det berørte planområdet.  
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Området er i dag uregulert og dekkes derfor av kommuneplanens bestemmelser om 
bolig- og fritidsbebyggelse i § 18 og 19. Dersom bygge- eller delesøknader fremmes i 
disse områdene i dag, vil de altså måtte behandles disse gjeldende bestemmelsene. 
Det er ikke nedlagt bygge- eller deleforbud i området i dag, kommunen har derfor 
ikke hjemmel til å avslå slike søknader. 
 
Innenfor planområdet er det lagt opp til endringer av arealbruken, som igjen medfører 
at tiltak som er i tråd med kommuneplanbestemmelser likevel vil kunne være til 
hinder for gjennomføring av områdereguleringsplanens intensjoner. 
 
Hjemmelsgrunnlag: 
For å sikre at nye tiltak ikke skal være til hinder for gjennomføring av planer som er 
under arbeid, kan kommunen vedta å innføre midlertidig forbud mot bygge- og 
deletiltak etter plan- og bygningsloven § 13-1. I bestemmelsen heter det: 
 
«Finner kommunen eller vedkommende myndighet at et område bør undergis ny 
planlegging, kan den bestemme at oppretting og endring av eiendom eller tiltak etter 
§ 1-6 og andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet, ikke kan settes i gang før 
planspørsmålet er endelig avgjort.  
 
Kommunen kan samtykke i at tiltak som er nevnt i første ledd blir gjennomført hvis 
det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen.  
 
Gjelder den påtenkte planen areal for omforming og fornyelse med hensynssone for 
særlige samarbeids- eller eierformer, jf. §§ 11-8 bokstav e og 12-6, kan kommunen 
også bestemme at grunneier eller rettighetshaver ikke uten samtykke fra kommunen 
kan råde rettslig over eiendom på en måte som kan vanskeliggjøre eller fordyre 
gjennomføringen av planen. Kommunen skal la slikt vedtak tinglyse på de berørte 
eiendommer.» 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 13-1 kan altså kommunen bestemme at 
bygge- eller deletiltak etter loven ikke kan igangsettes før reguleringssaken er 
endelig avgjort. Det samme gjelder andre tiltak som vil kunne vanskeliggjøre 
planleggingen eller gjennomføringen av planen.  
 
Kommunen kan likevel samtykke i at eiendom blir delt eller at byggetiltak oppføres, 
hvis det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre gjennomføring av den nye 
reguleringen. Det vil altså være mulig å søke om samtykke til ulike tiltak på tross av 
forbudet.  
 
Søknad om samtykke til bygge- eller deletiltak til tross for bygge- og deleforbud skal 
vurderes løpende etter hvert som det utarbeides føringer i planen som enten tilsier at 
tiltak kan tillates eller bør avslås. Hver sak skal følgelig vurderes konkret, og 
kommunen skal utvise fleksibilitet i saksbehandlingen. 
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Et bygge- og deleforbud er midlertidig og legger dermed en forpliktelse på 
kommunen til å gjennomføre reguleringen. Er ikke reguleringsspørsmålet endelig 
avgjort innen 4 år, faller forbudet bort, jf. pbl. § 13-2. Tidligere innsendte dele- og 
byggesøknader skal da tas opp til ny behandling. Når områdereguleringsplan 
Tømrernes feriehjem og Askehaugåsen er endelig vedtatt, kan de tiltak som ble 
avslått i båndleggingsperioden men som er i tråd med den nye reguleringsplanen 
kunne omsøkes på nytt.  
 
Kommunen kan i særlige tilfeller forlenge fristen, jf. pbl. § 13-3. Ved fristforlengelse 
kan kommunen eller departementet bestemme at berørte grunneiere skal gis rett til å 
kreve innløsning av sine eiendommer som om eiendommen, eller den del av 
eiendommen som berøres av byggeforbudet, var blitt regulert til offentlig 
trafikkområde, friområde, fellesområde eller område angitt til omforming og fornyelse. 
 
Tillatelse til tross for forbud (såkalt samtykke til tiltak) behandles etter pbl § 13-1, 
tredje ledd, ikke som dispensasjon etter § 19-2.  
 
Rådmannens vurdering av forbudsområdet:  
Planprogrammet for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen legger opp til at 
området skal få utnytte sitt fulle potensiale. Flest mulig eksisterende fritidsboliger skal 
få mulighet til å bruksendres til helårsboligformål, forutsatt at tekniske forhold og 
eiendommen for øvrig ligger til rette for dette.  
 
Samtidig som det skal gis mulighet for helårsboligtransformasjoner skal også noen 
hytteområder forbli avsatt til fritidsboligformål. I tillegg skal ubebygde områder 
utvikles til nye boligområder. Hovedmålsettingen med planen er altså å få orden på 
områdeutviklingen ved at man gir mulighet for at flest mulig kan bruksendre sin 
eiendom fra hytter til bolig slik at ulovlig beboelse reduseres og helst avskaffes. 
 
Planen vil følgelig få stor betydning for dagens utvikling, da områdene som dekkes 
også vil kunne bli gjenstand for endrede bestemmelser om bebyggelse, herunder 
bygningstyper, utnyttelsesgrad, høyder og utforming. Noen steder vil det bli tillatt 
med fritidsboligbebyggelse, andre steder ikke.  
 
Områdereguleringsplanen vil legge opp til endringer, og rådmannen vurderer det 
derfor som nødvendig å legge ned midlertidig forbud mot tiltak etter pbl. § 13-1 i 
disse områdene. Dette fordi tiltak innenfor disse områdene kan vanskeliggjøre, eller 
være direkte i strid med det pågående planarbeidet. Rådmannen mener det er viktig 
å båndlegge disse områdene for å få en viss kontroll på utviklingen frem til 
områdereguleringsplanen er endelig vedtatt. Dersom det skal tillates tiltak i disse 
områdene, bør det være en type tiltak som etter en konkret vurdering lar seg 
kombinere med fremtidsplanene i reguleringen.  
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Rådmannen foreslår derfor at båndleggingssonen skal dekke hele 
reguleringsområdet for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen, som vist på side 3 
(vedlegg 4). 
 
Vurdering av typer tiltak som bør forbys: 
Plan- og bygningsloven § 13-1 gir kommunen mulighet til å forby både oppretting og 
endring av eiendom (herunder deling/fradeling/sammenføyning av tomter) eller andre 
tiltak etter pbl.  § 1-6. Med tiltak etter § 1-6 menes blant annet oppføring, riving, 
endring, herunder fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, 
konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep. Som tiltak regnes også annen 
virksomhet og endring av arealbruk».  
 
Videre supplerer pbl. § 20-1 første ledd med en liste over tiltak som omfattes av 
byggesaksbestemmelsene:  
 
a) oppføring, tilbygging (utvidelse i bredde), påbygging (utvidelse i høyde), 

underbygging (eks.utgraving av kjeller) eller plassering av bygning, konstruksjon 
eller anlegg  

b) vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under bokstav a 
c)  fasadeendring 
d) bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av 

tiltak som nevnt i bokstav a 
e) riving av tiltak som nevnt i bokstav a 
f) oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner 
g) oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging 

som medfører fravikelse av bolig 
h) oppføring av innhegning mot veg 
i) plassering av skilt- og reklameinnretninger 
j) plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg 
k) vesentlig terrenginngrep 
l) anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass 
m) opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller 

opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller 
arealoverføring, jf. matrikkellova.  

 
Målet med forbudet er hovedsakelig å forhindre oppføring eller bruksendring av 
bygninger utenfor de rammer som potensielt kan følge av den fremtidige 
områdereguleringen. I den forbindelse vises det spesielt til oppføring av fritidsboliger 
i områder som ønskes utbygget med helårsboliger, eller motsatt. Denne typen tiltak, 
men også nybygg som ikke er i tråd med ønsket boligkultur i det konkrete området, 
vurderes som spesielt negativt. Før kommunen har tatt endelig stilling til den 
ønskede utviklingen i de ulike områdene vil slike typer tiltak kunne få store 
konsekvenser for den enkeltes eiendoms potensiale.  
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I tillegg vil også andre tiltak kunne skape utfordringer i realiseringen av 
områdereguleringsplanen. Her nevnes eksempelvis utvidelse av bolig eller 
fritidsboliger som får konsekvenser for ønsket utnyttelsesgrad eller plassering. 
 
Da formålet i all hovedsak er å bremse denne typen utvikling frem til 
områdereguleringsplanen er vedtatt, mener rådmannen det vil være urimelig å nekte 
alle typer tiltak etter pbl. § 20-1. Rådmannen mener forbudet bør begrenses til å 
gjelde følgende søknadspliktige tiltak:  
 

1. Oppretting og endring av eiendom (herunder 
deling/fradeling/sammenføyning av tomter) 

2. Oppføring av nye frittliggende helårs- eller fritidsboliger 
3. Oppføring av tilbygg til eksisterende helårsboliger. 
4. Oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsboliger (se neste avsnitt) 
5. Bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig 
6. Bruksendring fra helårsbolig til fritidsbolig 

 
Det er flere hytteeiere som planlegger å, eller nylig har, koblet seg på kommunalt 
vann og avløp i området og som ønsker tilbygg for etablering av bad/toalett i 
eksisterende fritidsboliger. Rådmannen mener slike tiltak bør tillates da det også er i 
kommunens interesse at eiendommer knytter seg til kommunalt ledningsnett. En 
forutsetning for å kunne tillate slike tilbygg bør imidlertid være at tilbygget 
utelukkende skal benyttes til bad/toalett og at fritidsboligen ligger i et område som i 
henhold til reguleringsplanen skal bevares til fritidsboligformål også i fremtiden. 
Tilbygget må også være i tråd med plan- og bygningsloven for øvrig og 
kommuneplanens bestemmelser om fritidsboligbebyggelse.  
 
Unntaket for tilbygg bør ikke gjelde for eksisterende helårsboliger da det forutsettes 
at disse allerede har bad/toalett i bygningen.  
 
Det bør heller ikke tilrettelegges for etablering av bad/toalett i fritidsboliger som blir 
benyttet som helårsbolig, da slik tilrettelegging bør skje i forbindelse med 
bruksendring til helårsboligformål. Av denne grunn bør forutsetningene for å kunne 
bygge tilbygg for bad/toalett være at hjemmelshaver ikke er bostedsregistrert på 
fritidsboligeiendommen. Det bør ikke tilrettelegges for ulovlig bruk av fritidsboliger. 
Dersom man bor ulovlig i en fritidsbolig bør man følgelig ikke få bygge tilbygg med 
bad/toalett før det eventuelt er gitt bruksendringstillatelse til helårsbolig.  
 
Tidligere behandling av saken: 
I medhold av forvaltningsloven § 16 skal midlertid forbud mot bygge- og deletiltak 
forhåndsvarsles alle innbyggere innenfor det berørte område, og innbyggerne skal ha 
mulighet til å uttale seg om saken.  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljø fattet den 31.05.2018 vedtak om å forhåndsvarsle 
midlertidig forbud mot tiltak innenfor Ås sentralområde, med 3 ukers uttalelsesfrist. 
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Varselet ble sendt 12.06.2018 og innbyggerne fikk i henhold til ovennevnte vedtak 
frist til 03.07.2018 med å uttale seg.  
 
Uttalelser til forhåndsvarsel:  
Rådmannen har mottatt 14 uttalelser i denne saken. I tillegg har rådmannen mottatt 
noen e-poster og telefoner fra grunneiere som har konkrete spørsmål om sin 
eiendom og som ønsker mer informasjon om saken. Disse er blitt besvart løpende. 
 
Noen henvendelser har også vært fra grunneiere som vil forsikre seg om at 
kommunen ikke skal erverve, ekspropriere eller foreta andre inngripende tiltak på 
deres eiendom. Rådmannen har forsikret om at dette ikke er tilfellet, og at forbudet 
kun gjelder for fremtidige tiltak som grunneiere selv potensielt ønsker å utføre på sin 
tomt, men som vil måtte avventes til områdereguleringsplanen er vedtatt. 
 
Samlet uttalelse fra følgende grunneiere (vedlegg 5-13): 

 Kari Bendiksby Nilsen og Trond Nilsen, Bekkveien 53 
 Jan Håkon Brotnov, Bekkveien 39 
 Siv og Rolf Stafseth, Furustubben 5 B 
 Kari og Jan-Erik Ruud, Furustubben 2 
 Grete Pedersen, Furustubben 4 
 Roger Dennis Jensen, Bekkveien 63 
 Uttalelse fra Bjørn V. Johansen, Utsiktsveien 18 
 Uttalelse fra Gisle og Dario Mariani Mardal, Bekkveien 49 og 51  
 Uttalelse fra William Booth, Bekkveien 23 A 

 
Ovenfor nevnte grunneiere viser til at reguleringsområdet er inne i en fase hvor 
stedskarakter og en rekke kvaliteter står på spill. De er bekymret for utviklingen og 
mulige resultater av planprosessen som etter deres syn er initiert av krefter med 
kortsiktig økonomisk vinning som motiv.  
 
De mener fastsatte rammer for planprogram som ble vedtatt i HTM den 30.03.2017 
åpner for negative konsekvenser for grunneierne.  
Det pekes på at vedtaket kan resultere i en sterk inngripen i privat eiendomsrett, 
forringelse av eiendommer og pålegg som etter deres syn er urimelige eller umulige 
å innfri for flere av hytteeierne. 
 
Eierne viser til mange års historie i området hvor hytter har gått i arv fra generasjon til 
generasjon og har stor affeksjons- og rekreasjonsmessig verdi. Selv om mange av 
hyttene har endret seg med tiden representerer området også etter deres syn verdier 
av natur- og kulturhistorisk art.  
 
Eierne ønsker å beholde de kvalitetene som hver eiendom og fritidsbolig 
representerer. De mener vedtatte rammebetingelser ikke er forenlig med dette 
eller de natur- og kulturkvalitetene som preger planområdet. 
 
Eierne mener reguleringsplanen vil tilrettelegge for en utvikling som er uakseptabel, 
ikke kun for hytteeiere men også for de med fast bopel i området. De peker også på 
at pågående reguleringssak har gitt inntrykk av at flertallet av grunneierne støtter 
planlagt transformasjonen av området. Dette bestrides av eierne da mange stiller seg 
kritiske til den nye reguleringen.  
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De ønsker også en bekreftelse på at forbudet kun vil gjelde søknadspliktige tiltak slik 
som listet opp i varselet og ikke arbeider med tilknytning til kommunalt vann- og 
avløpsnett eller eventuelle små tilbygg til sanitærformål. 
 
Avslutningsvis uttrykkes det takknemlighet for at kommunen har varslet alle berørte 
grunneiere om denne saken direkte. Eierne peker på at dette ikke ble gjort i 
forbindelse med fastsettelse av planprogrammet.   
 
Rådmannens kommentarer til uttalelsen: 
Av ovennevnte henvendelser fremgår det at grunneierne støtter et eventuelt bygge- 
og deleforbud. Begrunnelsen for dette er imidlertid at de ikke ønsker å gå videre med 
områdereguleringsplanen for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen og vil at denne 
planen stanses. Det kan derfor synes som at grunneierne har misforstått hensikten 
med bygge- og deleforbudet, all den tid forbudet skal tilrettelegge for de 
utviklingsplanene som ligger til grunn for områdereguleringsplanen.  
 
Et midlertidig forbud mot bygge- og deletiltak er ikke ment å skulle stoppe eller 
bremse den utviklingen som områdereguleringsplanen legger opp til. Tvert imot skal 
forbudet kun utsette ønskede bygge- og deletiltak frem til planen er endelig vedtatt, 
slik at disse tiltakene i større grad tilpasses rammene som følger av 
reguleringsplanen.  
 
Store deler av merknadene gjelder ikke selve bygge- og deleforbudet isolert sett, 
men må forstås som merknader til den pågående områdereguleringsplanen. De vil 
derfor bli vurdert nærmere i forbindelse med det kommende planarbeidet.  
 
I påvente av denne områdereguleringsplanen er det imidlertid ønskelig å bremse 
bygge- og deling av tomter slik at det ikke gjennomføres tiltak som er uforenlige med 
planens forutsetninger og formål. Forbudet vil i utgangspunktet også gjelde tilbygg. 
Rådmannen slutter seg imidlertid til at det bør kunne aksepteres oppføring av tilbygg 
til dusj- og toalettformål under visse forutsetninger, jf. drøftelser ovenfor.  
 
Avslutningsvis gjør rådmannen oppmerksom på at varslingsmetoden er noe 
annerledes i reguleringsplanprosesser. Her blir ikke den enkelte grunneier varslet 
direkte, men initiativene legges ut til offentlig ettersyn (altså i aviser og på 
hjemmesiden). Når kommunen derimot vurderer bygge- og deleforbud skal hver 
enkelt grunneier varsles særskilt etter fvl. § 16. Dette er bakgrunnen for at tilsvarende 
varsling ikke ble gjort i forbindelse med planprogrammet. 
 
Uttalelse fra Foreningen for bevaring av natur- og rekreasjonsområdet Bæk 
(vedlegg 14): 
Det er dannet en forening som representerer mer enn 60 tomteeiere på Tømrernes 
Feriehjem. Det forventes at medlemstallet vil øke fremover i takt med engasjement 
rundt den foreslåtte omreguleringen og utbyggingen av området. 
 
Samtlige medlemmer er motstandere av den nye utbyggingen planprogrammet 
legger opp til og mener dette gir uheldige konsekvenser for natur- og 
rekreasjonsområdet Bæk. De mener planen vil ødelegge et etablert kulturmiljø og gi 
uakseptable økonomiske byrder for medlemmene.  
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Som de andre grunneierne stiller foreningen seg også kritisk til den manglende 
påvirkningsmuligheten så langt i planprosessen og bestrider at flertallet i området er 
positive til planprogrammet.  
 
Foreningen støtter midlertidig forbud mot tiltak inntil planen er vedtatt da dette vil 
hindre utbygging før de lovpålagte prosessene er avsluttet og nærmere fastsatte 
rammer for planen er etablert.   
 
Foreningen ber imidlertid om at følgende betingelser følges: 

 Forbudet må ikke begrense den enkeltes mulighet til å fortsatt forbedre eller 
videreutvikle sine eiendommer innenfor gjeldende regelverk for 
fritidsbebyggelse. 

 Forbudet må også gjelde for ny utbygging basert på den nye 
områdereguleringsplanen. 

 Forbudet må håndheves likt for alle, uansett om byggetiltaket er til fordel eller 
ulempe for områdereguleringsplanen og fremtidig utbygging.  

 Forbudet må ikke oppheves på et tidspunkt som gir særfordeler for noen 
interessenter. 

 
Rådmannens kommentarer til uttalelsen: 
Rådmannen mener foreningen har gode forslag til betingelser og støtter seg til at 
forbudet ikke må begrense den enkelte hytteeiers mulighet til å fortsatt kunne 
forbedre eller videreutvikle sine eiendommer. Rådmannen presiserer at vedlikehold 
og oppussing av eiendommer og bygninger ikke dekkes av forbudet. Rådmannen 
mener som nevnt også at det bør aksepteres byggetiltak som direkte knyttes til 
oppgradering av vann- og avløpsforhold (bad/toalett) i fritidsboliger under visse 
forutsetninger. Grunneierne oppfordres likevel til å avvente eventuelle tilbygg til 
områdereguleringsplanen er vedtatt og det er satt klarere rammer for hvordan de 
enkelte eiendommene kan disponeres.  
 
Forbudet vil gjelde for både eksisterende og ny bebyggelse og vil bli håndhevet likt 
for alle. Dersom det ved søknad om samtykke slås fast at byggetiltaket ikke vil være 
til hinder for realisering av områdereguleringsplanen vil dette imidlertid kunne øke 
muligheten for å få samtykke innvilget.  
  
Forbudet vil vare frem til områdereguleringsplanen er endelig vedtatt, maks fire år.  
 
Uttalelse fra Arve Nordstrand, Lettvintveien 12 (vedlegg 15): 
Nordstrand er bekymret for utviklingen i området og et eventuelt resultat av 
planprosessen. Han er hytteeier og ønsker å bevare Bæk som hytteområde for 
rekreasjon med de kvaliteter en hytte i dette friområdet innehar.  
 
Nordstrand mener en utbygging vil være svært negativt for hytteeierne som ønsker å 
bevare området som det er i dag. Han bor i Oslo sentrum og har behov for å komme 
seg ut av bykjernen til stillhet og grønn natur. Han peker på at det er mange 
hytteeiere som deler dette synet.  
 
Rådmannens kommentarer til uttalelsen: 
Nordstrands kommentarer må forstås som merknader til selve 
områdereguleringsplanen og ikke til et eventuelt bygge- og deleforbud. 
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Henvendelsen vil derfor bli vurdert nærmere i forbindelse med det kommende 
planarbeidet.  
 
Uttalelse fra Gisle Høgetveit, Furustubben 3 A (vedlegg 16): 
Uttalelsen kom inn etter fristens utløp men rådmannen har likevel valgt å innlemme 
den i saken.  
 
Høgetveit viser til at Tømrernes Feriehjem er et verdsatt område som av hytteeierne 
ønskes bevart til dette formålet. Han mener derfor det er viktig å sette klare rammer 
for fremtidig bebyggelse slik at eksisterende hyttebebyggelse ikke blir kvalt av nye 
boligprosjekter.  
 
Høgetveit mener det er viktig at kommunen åpner for å kunne samtykke til tiltak 
dersom dette ikke vil komme i konflikt med realisering av reguleringsplanen som er 
under arbeid. Han ønsker selv å oppføre tilbygg til fritidsboligen sin som følge av 
nylig etablert vann- og avløp. Som flere andre mener han det bør gis en generell 
aksept for tilbygg knyttet etablering av baderom med dusj, vask og toalett. 
 
Høgetveit har også bedt om en tilbakemelding på hvordan kommunens 
bygningsmyndighet stiller seg til hans konkrete byggeforslag.  
 
Avslutningsvis henviser Høgetveit til kommuneplanbestemmelsene om 
fritidsbebyggelse og kravet om felles planlegging. Han stiller spørsmål ved 
nødvendigheten av et bygge- og deleforbud.  
 
Rådmannens kommentarer til uttalelsen: 
Rådmannen slutter seg til viktigheten av å sette klare rammer for fremtidig 
bebyggelse også av hensyn til eksisterende fritidsboliger. 
 
Rådmannen mener foreslått unntak fra byggeforbudet ivaretar interessen til 
hytteeiere som ønsker å etablere bad/toalett. Rådmannen har sett nærmere på hans 
konkrete byggeforslag og gitt han et separat svar på dette. 
 
Når det gjelder nødvendigheten av et bygge- og deleforbud viser rådmannen til at 
slikt forbud allerede gjelder i LNF-A-områder, jf. kommuneplanens § 24. Tømrernes 
Feriehjem og Askahugåsen er imidlertid uregulert og disponert til fritidsbolig- og 
kombinert bolig- og fritidsboligformål. Området dekkes derfor at kommuneplanens 
bestemmelser om boliger og fritidsboliger og vil måtte behandles etter disse 
bestemmelsene dersom tiltak blir omsøkt. Det er ikke nedlagt bygge- og deleforbud, 
kommunen har derfor ingen avslagshjemmel.  
 
Området dekkes i tillegg av hensynssone H810_3 med krav om felles planlegging. I 
dette ligger at det ikke tillates bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig før 
reguleringsplanen er vedtatt. Øvrige tiltak kan imidlertid ikke nektes mens 
planarbeidet pågår. For å få en viss kontroll på øvrige byggetiltak, slik som nybygg, 
tilbygg m.v., mener rådmannen det er nødvendig å nedlegge midlertidig forbud etter 
pbl. § 13-1. Rådmannen har også inkludert deling/fradeling/sammenføyning av 
tomter, da også slike tiltak bør avventes til rammene for områdereguleringsplanen er 
nærmere avklart. 
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Uttalelse fra Statens Vegvesen Region Øst (vedlegg 17): 
Statens Vegvesen uttaler seg som forvalter av fylkesveg på vegne av 
fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor 
vegtransport. 
 
Statens vegvesen støtter kommunens beslutning om å legge ned et midlertidig 
forbud mot tiltak i området frem til ny reguleringsplan er på plass.  
 
Rådmannens kommentarer til uttalelsen: 
Rådmannen ser det som positivt at vegvesenet støtter forslaget. Vegvesenet har i 
forbindelse med flere konkrete byggesaker i området etterlyst et slikt forbud for å få 
kontroll på utviklingen frem til områdereguleringsplanen er vedtatt. Dette blant annet 
fordi det er behov for utbedring av infrastrukturen i området inkludert vei og 
atkomstforhold for å skape bedre trafikksikkerhet for fastboende og hytteeiere.  
 
Uttalelse fra Akershus Fylkeskommune (vedlegg 18): 
Fylkeskommunen stiller seg også positive til at det nedlegges midlertidig bygge- og 
deleforbud.  
 
Rådmannens kommentarer til uttalelsen: 
Rådmannen ser det som positivt at fylkeskommunen støtter forslaget. Rådmannen 
vurderer dette som et klart signal om at det å bremse utviklingen i området frem til 
planen er vedtatt vil sikre de interesser som også fylkeskommunen skal ivareta. Dette 
inkluderer blant annet kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i Akershus, samt 
oppfølging av statlige og regionale planer.  
 
 
Konklusjon: 
Rådmannen foreslår at Ås kommune i medhold av plan- og bygningsloven § 13-1 
nedlegger midlertidig forbud mot bygge- og deletiltak innenfor Tømrernes Feriehjem 
og Askehaugåsen, plan R-307. 
 
Båndleggingssonen bør tilsvare området som dekkes av pågående regulering som 
vist på side 3 i dette dokumentet.  
 
Forbudet bør gjelde følgende søknadspliktige tiltak: 

1. Oppretting og endring av eiendom (herunder deling/fradeling/sammenføyning 
av tomter) 

2. Oppføring av nye frittliggende helårs- eller fritidsboliger 
3. Oppføring av tilbygg til eksisterende helårsboliger. 
4. Oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsboliger (se unntak nedenfor).  
5. Bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig 
6. Bruksendring fra helårsbolig til fritidsbolig 

 
Unntak: 
Forbudet bør ikke gjelde tilbygg for etablering av bad/toalett i eksisterende 
fritidsboliger som er tilknyttet kommunalt vann og avløp. Forutsetningen bør være at 
fritidsboligen ligger i et område som i henhold til reguleringsplanen skal bevares til 
fritidsboligformål og at hjemmelshaver ikke er bostedsregistrert på 
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fritidsboligeiendommen. Tilbygget må for øvrig være i tråd med plan- og 
bygningsloven og kommuneplanens bestemmelser om fritidsbebyggelse. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI. Klagefristen er 
3 uker regnet fra den dag brevet kom frem til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig 
at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har 
truffet vedtaket. Den skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller 
de endringer som ønskes, og de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven 
§ 18 gir partene rett til å se sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19. 
 
Ikrafttreden: 
Umiddelbart 
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K-65/18 
Budsjettering av lokalkostnader (FDV) - oppfølging av verbalvedtak 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  18/01807-1 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 64/18 23.08.2018 
2 Formannskapet 65/18 29.08.2018 
3 Kommunestyret 65/18 12.09.2018 
 
 
Formannskapets innstilling 29.08.2018: 
1. Enheter som er lokalisert i egne bygg, får et rapporteringsansvar for FDV 

kostander de selv kan påvirke. 
2. Det igangsettes et prøveprosjekt for rapportering på strømforbruk, renhold og 

vedlikehold i 2019 og ordningen evalueres etter to år. 
3. Det arbeides videre med å utvikle en modell for rapportering av andre FDV 

kostnader på kommunale bygg. Denne modellen må i størst mulig grad 
automatiseres slik at kommunens administrasjonskostnader holdes på et lavt 
nivå.  

4. Det tas utgangspunkt i fordeling av kostander på bygg (anlegg) som allerede er 
etablert i økonomisystemet. 

_____ 
 
 

Behandlinger: 
 
 
Formannskapets behandling 29.08.2018: 
Votering:  HTM’s innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

_____ 
 
  
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 23.08.2018: 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet forslag om rådmannens innstilling med følgende 
endringer: 

- Punkt 2 utgår 
- Punkt 3 endres til: 

o Det igangsettes et prøveprosjekt for rapportering på strømforbruk, 
renhold og vedlikehold i 2019 og ordningen evalueres etter to år. 

- Siste setning i punkt 1 utgår 
 
Votering: Rådmannens innstilling med FrP’s endringsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 23.08.2018: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 

_____ 
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Saksfremlegg 

 
Rådmannens innstilling: 

1.  Enheter som er lokalisert i egne bygg, får et rapporteringsansvar for FDV 
kostander de selv kan påvirke. Dette gjelder i hovedsak strømutgifter. 

2. Det bør settes av en 50 % stilling som controller til overvåking, oppfølging og 
rapportering av kommunens strømutgifter på alle kommunens bygg.  Dette må 
sees i sammenheng med oppfølging av EPC prosjektet.  

3. Det igangsettes et prøveprosjekt for rapportering på strømforbruk på skole- og 
barnehagelokaler i 2019 og ordningen evalueres etter to år.   

4. Det arbeides videre med å utvikle en modell for rapportering av andre FDV 
kostnader på kommunale bygg.  Denne modellen må i størst mulig grad 
automatiseres slik at kommunens administrasjonskostnader holdes på et lavt 
nivå.  

5. Det tas utgangspunkt i fordeling av kostander på bygg (anlegg) som allerede 
er etablert i økonomisystemet.  
 

 
 
Ås, 11.07.2018 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret  
 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Notat intern husleie 
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Saksutredning: 
 
 
Fakta i saken: 
Kommunestyret har som verbalforslag til handlingsprogram 2018-2021 vedtatt 
følgende:  
 
Det legges fram en politisk sak før juni 2018 med mål om at lokalkostnader (FDV) 
budsjetteres på den enkelte enhet, slik at husleie/varme/elektrisitet/vedlikehold mm blir en 
faktisk kostnad for den enkelte enhet. Dette gjøres ikke ved internfakturering, men ved at det 
fastsettes en m2-leie for skolebygg osv. Varme/elektrisitet/vedlikehold mm dekkes av den 
enkelte enhet. 
 
Vurdering: 
Enhetene har i dag budsjettansvar for sine driftsbudsjetter utenom utgifter til 
forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av lokaler.  FDV budsjetteres og rapporteres i 
dag på eiendomsavdelingen.  Bakgrunnen for dette er blant annet at kompetansen 
på eiendomsforvaltning er samlet i eiendomsavdelingen. Videre er FDV i stor grad 
styrt sentralt gjennom felles styringssystemer og FDV planer for hele kommunen.  
 
I økonomisystemet er FDV kostnadene fordelt ut på de enkelte bygg på en 
dimensjon som kalles anlegg. Men enhetene rapporterer ikke på kostnader som er 
ført på anlegg.  Disse rapportene brukes i dag kun av økonomi og 
eiendomsavdelingen for analyser og ekstern rapportering.  
 
Som en oppfølging av kommunestyrets verbalvedtak foreslår rådmannen at enheter 
som er lokalisert i egne bygg får et rapporteringsansvar for FDV kostander. Målet 
med dette er å synligjøre kostnadene for enhetene og bevisstgjøre enhetene på 
kostnadsutviklingen. Budsjettavvik vil ikke få økonomiske konsekvenser for det 
resterende driftsbudsjettet til enheten. Men det kan bli aktuelt å sette inn ekstra tiltak 
og oppfølging av enheter som f. eks har en større økning i FDV kostnadene enn 
andre sammenlignbare enheter.  Systemet etableres først for skoler og barnehager 
som en prøveordning.  
 
Overvåking, oppfølging og rapportering på strømforbruk 
Rapporteringen begrenses i prøveperioden til FDV kostnader enheten selv kan 
påvirke.  Dette gjelder da i hovedsak strømutgifter.  Det kan forventes økte 
strømpriser fremover som følge av blant annet økte avgifter på strøm og nettleie.  
Dette taler for at det bør settes inn ekstra tiltak for å redusere strømutgiftene 
fremover.  Gjennom energisparingsprosjektet EPC er kommunen godt i gang med å 
gjennomføre investeringer som skal bidra til energisparing i kommunale bygg.  Det 
etableres et system for rapportering og oppfølging av dette prosjektet.  
 
Kommunen har i dag en oversikt over strømutgifter per bygg/anlegg gjennom sin 
strømmegler.  Her finnes også en modell som viser utvikling i strømutgifter korrigert 
for strømpris og temperatur.   Det må imidlertid settes av ressurser til nærmere 
oppfølging av denne modellen for å dra nytte av informasjonen systemet gir.  Det bør 
derfor settes av en 50% stilling som controller til overvåking, oppfølging og 
rapportering av kommunens strømutgifter.  Gjennom bedre kartlegging og overvåking 
av utviklingen i av strømforbruket på ulike bygg kan strømforbruket reduseres. Dette 
må sees i sammenheng med oppfølging av EPC prosjektet.  
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Økonomiske konsekvenser: 
Enkel modell for rapportering på strømforbruk 
Et enkelt system som tar utgangspunkt i eksisterende struktur i økonomisystemet og 
strømleverandørens oversikt over strømutgifter per anlegg krever ingen spesielle 
investeringer i systemet. Men det er behov for å sette av administrative ressurser til 
analyse av strømforbruk, rådgivning og rapportering. Dette er estimert til ca. 50 % 
stiling. Stillingen kan muligens finansieres med reduserte strømutgifter.   
 
Rapportering på alle FDV kostnader  
I dag fordeles FDV kostnader i hovedsak på det enkelte bygg og på kostra funksjon.  
Noen fellesutgifter fordeles ikke på bygg/anlegg da det krever en god del ekstra 
ressurser til splitting av fakturaer ved fakturabehandling.  Dersom det skal 
rapporteres på alle FDV kostnader er det nødvendig at eiendomsavdelingen som 
attesterer fakturaer på FDV i enda større grad fordeler alle kostnader på aktuelle 
anlegg/bygg. I dag fordeles noen fakturaer på anlegg/bygg mens andre 
felleskostnader ikke nødvendigvis fordeles på anlegg/bygg.  Det kan på sikt bygges 
opp standard fordelingsnøkler som splitter fakturaer automatisk. Slike løsninger er 
under utvikling av leverandøren av økonomisystemet, men er ikke tilgjengelig for 
kommunen per i dag.   Som en del av prøveprosjektet vil rådmannen vurdere aktuelle 
systemer som kan tas i bruk for å automatisere slike prosesser.  Rådmannen vil ikke 
anbefale å innføre et system som i hovedsak må baseres på manuelle prosesser, da 
dett vil øke kommunens administrasjonskostnader.  
 
Ås kommune skal foreta en oppgradering av økonomisystemet høsten 2018. Det 
foreslås derfor at prøveprosjektet igangsettes etter at ny versjon av økonomisystem 
er kommet på plass i 2019.  
 
Andre FDV elementer som blant annet renhold og vedlikehold kan enhetene i 
begrenset grad påvirke.  Videre ligger kompetansen på dette i eiendomsavdelingen 
og det anbefales derfor ikke å gi enhetene fullmakt til å prioritere innenfor disse 
områdene.   
 
Miljømessige konsekvenser: 
Økt bevisstgjøring av FDV kostnader i enhetene kan bidra til at enhetene får mer 
fokus på disse kostandene og dermed reduserer ressursbruken. Tiltak som kan 
redusere strømforbruket vil ha en positiv miljøeffekt.  
 
En stor andel av FDV kostnadene er i vesentlig grad sentralt styrt. Utviklingen går 
også i retning av mer automatisering og sentral styring på FDV området. Dette 
begrenser derfor enhetenes mulighet til å påvirke ressursbruken på mange FDV 
elementer.   
 
Alternativer: 
Et alternativ er å innføre intern husleie med egne internkontrakter med en husleie per 
kvadratmeter.  Rådmannen har også vurdert dette og dette er nærmere beskrevet i 
vedlagt notat. Dette krever betydelig mer administrative ressurser til forvaltning og 
kontraktsoppfølging.  Videre må det tas stilling til utgangsnivået for FDV budsjettet. 
Beregninger som er gjort av eiendomsavdelingen viser at budsjettet for FDV må 
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styrkes med 30 mill. kr årlig for komme på et anbefalt nivå for verdibevarende 
vedlikehold.  I tillegg må det settes av ressurser til utarbeidelse av kontrakter og 
kontraktsoppfølging.  Videre må enhetenes bestillerkompetanse på FDV tjenester 
styrkes. I dag er denne kompetansen samlet i eiendomsavdelingen.  Rådmannen 
anbefaler ikke dette, da dette vurderes å kreve mye administrasjon samtidig som 
forventet gevinst er usikker.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at det etableres et prøveprosjekt på rapportering på 
strømforbruk for enheter som er lokalisert i egne bygg.  Det bør settes av en 50% 
ressurs som controller til overvåking, rådgivning og rapportering på strømutgifter.  
 
Videre vurderer rådmannen mulighetene som finnes for å automatisere prosessen for 
attestering av fakturaer slik at fordeling av FDV kostander på bygg enkelt kan 
fordeles. I dag mottas fakturaer på elektronisk format og må manuelt splittes av 
attestant. 
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K-66/18 
Flytting av garantiansvar fra Åspro AS til Åspro administrasjon og 
utvikling AS 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  18/00939-2 
Saksgang  Møtedato 
1 Formannskapet 70/18 29.08.2018 
2 Kommunestyret 66/18 12.09.2018 
 
 
Formannskapets innstilling 29.08.2018: 
1. Ås kommune garanterer med selvskyldnergaranti for tidligere lån nr 20100810 i 

Kommunalbanken. Låntaker er etter utført debitorskifte Åspro Administrasjon og 
Utvikling AS (org 920066917). Opprinnelig låntaker var Åspro Arbeid og 
Kompetanse AS (tidligere Åspro AS). 

2. Garantien gelder for lånets hovedstol kr 5 999 960 (per 21.02.19) med tillegg av 
10% av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter 
og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige         
kr 6 599 959. 

3. Garantien reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører 29.12.2038 
med tillegg av inntil 2 år, jf. garantiforskriftens § 3. 

4. Garantien erstatter kommunens opprinnelige garantivedtak fattet i formannskapet 
den 10.11.2010 til Åspro AS og godkjent av Fylkesmannen 18.11.2010.  

_____ 
 
 
Formannskapets behandling 29.08.2018: 
Arne Hillestad (FrP) ble enstemmig kjent inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6 e 
nr. 2, jf. § 8. (8 stemmer) 
 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. (8 stemmer) 
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune garanterer med selvskyldnergaranti for tidligere lån nr 20100810 i 

Kommunalbanken. Låntaker er etter utført debitorskifte Åspro Administrasjon og 
Utvikling AS (org 920066917). Opprinnelig låntaker var Åspro Arbeid og 
Kompetanse AS (tidligere Åspro AS). 

2. Garantien gelder for lånets hovedstol kr 5 999 960 (per 21.02.19) med tillegg av 
10% av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter 
og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige  kr 
6 599 959. 

3. Garantien reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører 29.12.2038 
med tillegg av inntil 2 år, jf. garantiforskriftens § 3. 

4. Garantien erstatter kommunens opprinnelige garantivedtak fattet i formannskapet 
den 10.11.2010 til Åspro AS og godkjent av Fylkesmannen 18.11.2010.  

 
Ås, 12.07.2018 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret. 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Fylkesmannen for godkjenning av kommunestyrets garantivedtak. 
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Saksutredning: 
 
 
Fakta i saken: 
ÅSPRO AS fikk i 2010 innvilget et lån på 8 mill. kr med kommunal garanti til å kjøpe 
Myrveien 17,  F.sak 70/10 . 
 
ÅSPRO AS er en arbeidsmarkedsbedrift i Ås kommune der kommunen eier 90 % og 
Kiwanis Club Ås 10 % av aksjene. Bedriftens formål er ihht. vedtektenes § 3 
følgende: ”Selskapets formål er gjennom fabrikasjon og annen virksomhet å skape 
grunnlag for sysselsetting av yrkeshemmede, med spesiell fortrinnsrett for psykisk 
utviklingshemmede.” 
 
Som følge av krav fra NAV, i forbindelse med godkjenning av Åspro AS som 
leverandør av arbeidsmarkedstiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT), ble 
Selskapet Åspro AS ble delt i et rent attføringsselskap, Åspro Arbeid og kompetanse 
AS, med lokasjon i Myrveien 14 og Åspro Administrasjon og Utvikling AS, et selskap 
som har anledning til å drive utleie av eiendom og levere arbeidsmarkedstiltak og 
opplæring som ikke er relatert til attføring, med lokasjon i Myrveien 17. 
 
Vurdering: 
Den kommunale garantien for kjøpet av eiendommen Myrveien 17 er knyttet til 
firmaet Åspro AS. Kommunalbanken krever at det må fattes et nytt garantivedtak 
vedrørende eiendommen som gjelder for selskapet Åspro Administrasjon og Utvikling 
AS.  Med kommunal garanti sikres Åspro Administrasjon og Utvikling AS gode 
lånebetingelser. 
 
Kommuner og fylkeskommuner kan stille kausjon eller annen økonomisk garanti for 
virksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv. 

Reglene om kausjoner og annen økonomisk garanti finnes i kommunelovens § 51 og 
Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier. Garantier over kr 500.000 
skal godkjennes av fylkesmannen.  Garantien for det aktuelle lånet til Åspro 
Administrasjon og Utvikling AS må følgelig vedtas av kommunestyret og godkjennes 
av fylkesmannen. 

Økonomiske konsekvenser: 
Saken gjelder kun endring av garanti som følge av debitorskiftet og endrer ikke 
kommunens samlede garantiansvar.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Ås kommune garanterer med selvskyldnergaranti for tidligere lån nr 20100810 i 
Kommunalbanken. Låntaker er etter utført debitorskifte Åspro Administrasjon og 
Utvikling AS (org 920066917). Opprinnelig låntaker var Åspro Arbeid og Kompetanse 
AS (tidligere Åspro AS). Garantien er viktig for å sikre gode lånebetingelse for Åspro 
Administrasjon og Utvikling AS.  
 
 
 
 

https://www.as.kommune.no/getfile.php/1390794.746.yyvpccaftw/2010+11+10+F+protokoll.pdf
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K-67/18 
Møteplan 2019 - formannskapet og kommunestyret 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  18/01721-1 
Saksgang  Møtedato 
1 Formannskapet 71/18 29.08.2018 
2 Kommunestyret 67/18 12.09.2018 
 
 
Formannskapets innstilling 29.08.2018: 
Møteplan 2019 for formannskap og kommunestyre vedtas i henhold til vedlegg 1. 
 
Formannskap og kommunestyre starter møtene kl.18.30.  
 
For hovedutvalg, administrasjonsutvalg og råd er møteplanen kun retningsgivende. 
De vedtar selv sine møteplaner innenfor formannskapets og kommunestyrets 
møtestruktur.  

_____ 
 
 
Formannskapets behandling 29.08.2018: 
Formannskapet drøftet seg frem til at møtestart endres fra kl. 17.30 til kl. 18.30. 
 
Votering:  
Rådmannens innstilling med formannskapets omforente forslag ble enstemmig 
tiltrådt. 
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Saksfremlegg 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Møteplan 2019 for formannskap og kommunestyre vedtas i henhold til vedlegg 1. 
 
Formannskap og kommunestyre starter møtene kl.1730.  
 
For hovedutvalg, administrasjonsutvalg og råd er møteplanen kun retningsgivende. 
De vedtar selv sine møteplaner innenfor formannskapets og kommunestyrets 
møtestruktur.  
 
 
Ås, 10.08.2018 
 
Trine Christensen Anne Eid 
rådmann service- og kommunikasjonssjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
 
Vedlegg: 
1. Møteplan 2019 - formannskapet og kommunestyret 
2. Møteplan 2019 - Kalender med offentlige høytidsdager 
3. Alternativ 2 - Møteplan 2019 - formannskapet og kommunestyret 
4. Alternativ 2 - Møteplan 2019 - kalender med offentlige høytidsdager 
 
Relevante dokumenter ligger på følgende lenker: 
Skole- og barnehagerute 
Ås kommunes reglementer 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Politisk sekretariat for oppfølging i 360, møterom mm  

https://www.as.kommune.no/skolerute.348892.no.html
https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannens forslag til møteplan for 2019 framgår av vedlegg 1, og er vist i kalender 
i vedlegg 2. Møteplanen er satt opp etter samme møtestruktur som tidligere år. Alle 
møter er lagt utenom skolens ferier, og ingen møter holdes rett før en offentlig 
høytidsdag. På grunn av helligdagenes plassering er det foreslått fire møterunder 
første halvår. For å sikre god nok tid til behandling av saker foreslår rådmannen at 
møtestart settes til kl.1730, og at kommunestyrets møte i juni holdes som et 
heldagsmøte. 
 
Fakta i saken: 
Formannskapet og kommunestyret skal vedta sine egne møteplaner, jf. Ås 
kommunes reglementer pkt. 10.1.2 og 10.2.2.2. 
 
Møteplanen er satt opp etter møterytmen nedenfor med enkelte unntak, grunnet 
ferier, valg og budsjettbehandling.  Møtestrukturen har vært benyttet siden 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
Møtedag- og tid: 
Møter i formannskapet og kommunestyret foreslås holdt på onsdager. Rådmannen 
anbefaler at kommunestyre og formannskap starter sine møter kl. 1730, slik at det 
blir bedre tid til debatt og behandling av saker. Dette vil også være en fordel i 
forbindelse med den nylig innførte spørretimen, som kan ha en varighet på inntil 30 
minutter.   
 
Kommentarer til møteplanen: 
Alle møter er lagt utenom skoleferier og fridager. På grunn av helligdagenes 
plassering, innebærer forslaget fire møterunder første halvår. Dette er det samme 
som i 2018, men ett sett færre møter enn i 2017. Kommunestyrets junimøte er 
samme dag som siste skoledag.  
 
Det holdes som tidligere et heldagsmøte i kommunestyret i desember, med møtestart 
kl. 0900. Rådmannen foreslår at også møtet i juni holdes som et heldagsmøte med 
møtestart kl. 0900. Dette vil gi bedre tid til behandling av saker første halvår.  
 
Innkalling til møter i uke 41 og 42 for hovedutvalg, råd og formannskap, sendes ut én 
uke tidligere enn normalt pga. høstferien.  
 
Valg 
Kommunestyre- og fylkestingsvalg avholdes 9. september. Erfaringsmessig bør det 
være så få møter som mulig i september. Det er derfor lagt opp til kun èn uke mellom 
formannskap og kommunestyre for møterundene i august/september, oktober og 
november. Formannskapets innstilinger til kommunestyret blir da ettersendt til disse 
møtene.  

UKE 1 
Utsendelse til 
råd, utvalg og 
formannskap 

UKE 2 
Råds- og 

hovedutvalgs
møter 

UKE 3 
ADM- og 

formannskaps-
møter 

UKE 4 
Utsending 

kommunestyre 

UKE 5 
kommunestyre 

møte 
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Konstituerende møte 
Rådmannen foreslår konstituerende møte i kommunestyret 23. oktober. Avtroppende 
kommunestyre har møte samme dag/rett før det konstituerende møte. Fristen for 
konstituering er 31.oktober.  
 
Folkevalgt opplæring 
Rådmannen foreslår at tidspunkt for folkevalgtopplæringen settes opp i kalenderen 
allerede nå av hensyn til planlegging. Torsdag 31.oktober og fredag 1. november 
foreslås. 
 
Budsjett 
Budsjettpresentasjonen holdes i formannskapet onsdag 23. oktober kl.1630. 
Budsjettbehandlingen i råd, utvalg og formannskap 1. gang, er lagt til uke 45 og 46. 
Den 20. november holdes formannskap og kommunestyre samme dag. 
Formannskap innstiller i sak om handlingsprogram med økonomiplan (budsjett), og 
innstillingen skal ligge til offentlig ettersyn i minst 14 dager. Kommunestyrets 
heldagsmøte med behandling av handlingsprogram med økonomiplan (budsjett) 
foreslås holdt 11. desember.  
 
Ekstraordinære møter:  
Dersom det er behov for flere møter utover oppsatt møteplan, kan det settes opp 
ekstraordinære møter når 1/3 av medlemmene krever det eller når 
ordfører/møteleder finner det nødvendig jf. Ås kommunes reglementer pkt 10.1.2 og 
10.2.2.2. 
 
Alternativer: 
Alternativ til rådmannens innstilling framgår av vedlegg 3 og 4. Forslaget innebærer 
fem møter første halvår og medfører at det før to av kommunestyremøtene (10. april 
og 19. juni) kun er 1 uke siden formannskapet, istedenfor 2 uker. Da må 
formannskapets innstillinger ettersendes kommunestyret så snart protokollen er 
godkjent. Alternativet innebærer også at møterundene i mars og april avholdes uten 
opphold og at maimøtene i råd og hovedutvalg legges til henholdsvis dagen før og 
dagen etter 1.mai. 
 
For andre halvår legges det ikke fram et alternativt forslag.  
 
Hovedutvalg, administrasjonsutvalg og rådene:  
Møteplanen er retningsgivende for øvrige utvalg og råd som selv vedtar sine egne 
møteplaner, jf. Ås kommunes reglementer pkt. 10.2.2.2. 
 
Rådmannen anbefaler at råd og hovedutvalg opprettholder dagens ordning med 
rådsmøter tirsdag og hovedutvalgsmøter onsdager, uken før formannskapsmøter. 
Det er praktisk at møter i administrasjonsutvalget fortsatt holdes samme dag som 
formannskapet blant annet fordi de folkevalgte også er medlemmer/varamedlemmer i 
formannskapet. Når det gjelder klima- og miljøutvalg (KMU) vil rådmannen anbefale 
at de holder sine møter tirsdager i samme uke som hovedutvalgene har møter. På 
den måten vil det være mulig at utvalgets innstilling også kan behandles av aktuelle 
hovedutvalg før vedtak i kommunestyret, jf. K-sak 44/18, 20.06.2018.  
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Møtelokaler: 
Formannskapet og kommunestyret opprettholder sine møtelokaler: Formannskapet i 
Lille sal og salong og kommunestyret i Store sal og salong i Ås kulturhus. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Et heldagsmøte i juni vil sannsynligvis medføre dobbelt møtegodtgjøring og en 
ekstrakostnad på omlag kr. 36 000,- sammenlignet med 2018. Møtegodtgjørelsen vil 
øke for alternativet med fem møter første halvår, jf. alternativ 2.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannens innstilling medfører god møterytme og saksgang ved saker som skal 
behandles av flere utvalg. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
01.01.2019 
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K-68/18 
Fastsetting av valgdag - Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 
2019 
 
Saksbehandler:  Kim Madsen Pham Saksnr.:  18/01099-6 
Saksgang  Møtedato 
1 Formannskapet 72/18 29.08.2018 
2 Kommunestyret 68/18 12.09.2018 
 
  
Formannskapets innstilling 29.08.2018: 
Valgting ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 holdes 
søndag 8. september og mandag 9. september. 

_____ 
 
Formannskapets behandling 29.08.2018: 
Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet forslag på vegne av Ap og SV: 
Valgting holdes også søndag 8. september. 
 
Votering: 
Fellesforslaget fra Ap og SV ble tiltrådt 7-2 (H) ved alternativ votering mot 
rådmannens innstilling. 

_____ 
 
 
 

Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
Valgting ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 holdes 
mandag 9. september. 
 
Ås, 13.08.2018 
 
Trine Christensen Anne Eid 
Rådmann Service- og kommunikasjonssjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: Ingen 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: Lenke til valgloven  
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Formannskapet (Valgstyret) og 
Administrativ valggruppe 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57
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Saksutredning: 

 
Sammendrag: 
Valgdag for kommunestyrevalg og fylkestingsvalg er fastsatt til mandag 9. september 
2019. Kommunestyret kan vedta at det i tillegg skal holdes valg søndagen før 
valgdagen. 
 
Fakta i saken: 
I statsråd 16.03.2018 ble valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 
fastsatt til mandag 9. september 2019. «Kommunestyret kan selv vedta at det på ett 
eller flere steder i kommunen skal holdes valg også søndagen før den offisielle 
valgdagen» jf. valgloven § 9-2 (2). 
 
I Ås kommune har kommunestyrevalg og stortingsvalg vært holdt over to dager. 
Valglokalene har da holdt åpne i 4 timer på søndagen. Søndagsvalg innebærer 
betydelig mer planlegging, tilrettelegging og økte kostnader. 
 
Ved kommunestyrevalget i Ås i 2015 ble 27,3 % av stemmene avgitt på valgting på 
søndag. Forhåndsstemming i 2015 var 16,7 %.  
Ved stortingsvalget i 2017 ble 26,9 % av stemmene avgitt på valgting søndag. 
Forhåndsstemming i 2017 var 31,4 %.  
I 2019 er forhåndsstemming mulig fra 1. juli til og med 6. september. 
 
Blant Follo-kommunene avholdt Nesodden og Frogn kommune endags valg ved 
kommunestyrevalget i 2015 og stortingsvalget i 2017, de 5 andre Follo-kommunene 
avholdt todagers valg. Nasjonalt var det over halvparten av kommunene som holdt 
endags valg i 2017. 
 
I likhet med valget i 2017 vil det være elektronisk avkryssing i manntallet, som betyr 
at ethvert valglokale i Ås kommune kan benyttes ved stemmegivning på valgdagen. 
 
Listekandidater til de aktuelle valg kan ikke være valgfunksjonærer i valglokalene, jf. 
valgloven § 9-3 (4). I 2015 og 2017 ble innbyggere, ansatte, studenter og enkelte 
politikere som ikke stod på valglistene benyttet som valgmedarbeidere etter 
annonsering. Det er til sammen ca. 60 valgfunksjonærer. 
 
Vurdering: 
Kostnader ved å holde valg søndagen før den offisielle valgdagen estimeres til minst 
kr 130.000,- basert på kostnader fra valgene i 2015 og 2017. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet gir ikke økt tilskudd til kommuner som gjennomfører 
en ekstra valgdag. 
 
Valgforskning gir ikke belegg for at en ekstra valgdag er nødvendig, jf. 
kommuneproposisjonen 2014 pkt.4.2.1. Rapporten viser til at «søndagsåpne 
valglokaler ikke hadde positiv effekt på valgdeltagelsen» (Midtbø og Christensen, 
2001). Andelen forhåndsstemming øker, og når stemmer kan avgis ved ethvert 
valglokale på valgdagen, veier dette opp for argumentet om økt tilgjengelighet. 
 
Det er administrativt mer krevende å holde én ekstra valgdag.  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop-146-s-2012-2013/id726677/sec3#KAP4-2
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Å innhente det høye antallet godkjente valgfunksjonærer er en utfordring. Arbeidstid 
for ca. 60 valgfunksjonærer er ca. kl. 15.30 – 21.00 på søndag, valgdagen mandag 
er arbeidstiden fra ca. kl. 8.30 – 22.00. Det er nødvendig at de samme personene 
brukes begge dager. Søndagsvalg gjør det mer krevende med rekruttering.  
I tillegg er det en stor utgift med godtgjøring, matservering, brukerstøtte og ansattes 
lønninger en ekstra dag i helgen. 
 
Alternativ innstilling: 
Valgting ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 holdes søndag 8. 
september og mandag 9. september. 
 
Vurdering av alternativ 
Tradisjon og noe økt tilgjengelighet er argumenter for å holde todagers valg. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2019 holdes på 
mandag 9. september. Med god tilrettelegging for forhåndsstemmegivning vil dette 
gjøre at det er lite behov for å måtte benytte søndagen som stemmedag. 
Forhåndsstemming er mulig fra 1. juli til og med 6. september. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-69/18 
Valg av overtakstnemnd, ny behandling av punkt 1 i vedtak i K-sak 
35/18. 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  18/02342-1 
Saksgang  Møtedato 
1 Formannskapet 73/18 29.08.2018 
2 Kommunestyret 69/18 12.09.2018 
 
 
 
 
Formannskapets innstilling 29.08.2018: 
Kommunestyret foretar følgende nyvalg: 
 
Overtakstnemnd (Klagenemnd for eiendomsskatt) 
Medlemmer Varamedlemmer 
1. Else Jorunn Vestby 
2. Ivar M. Sæveraas 
3. Ingunn Taksdal  
4. Gunnar Tangvald  
5. Zara Mushtaq Berg 
6. Per Wroldsen 

Ap 
V 
SV 
Sp 
H 
FrP 

1. Gerd Berntsen 
2. Bengt Nøst-Klemmetsen  
3. Jan Sjølli 
4. Bjørn Leivestad 
5. Oluf Berentsen 
6. Ola Heir  

Ap 
H 
SV 
H 
FrP 
Sp 

 
Leder: Ingunn Taksdal 
Nestleder: Gunnar Tangvald 
 

_____ 
 
 
Formannskapets behandling 29.08.2018: 
Votering: Ordførers innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
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Saksfremlegg 
 
Ordførers innstilling: 
Kommunestyret foretar følgende nyvalg: 
 
Overtakstnemnd (Klagenemnd for eiendomsskatt) 
Medlemmer Varamedlemmer 
7. Else Jorunn Vestby 
8. Ivar M. Sæveraas 
9. Ingunn Taksdal  
10. Gunnar Tangvald  
11. Zara Mushtaq Berg 
12. Per Wroldsen 

Ap 
V 
SV 
Sp 
H 
FrP 

7. Gerd Berntsen 
8. Bengt Nøst-Klemmetsen  
9. Jan Sjølli 
10. Bjørn Leivestad 
11. Oluf Berentsen 
12. Ola Heir  

Ap 
H 
SV 
H 
FrP 
Sp 

 
Leder: Ingunn Taksdal 
Nestleder: Gunnar Tangvald 
 
 
Ås, 14.08.2018 
 
Ordfører 
Ola Nordal 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg:  
Ingen 
 
Lenker:  
Møtedokumenter: Kommunestyret (15.05.2018) - Ås kommune  se K-sak 35/18 
Kommuneloven 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Valgte personer og utvalgssekretær 

 
 

  

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-15-05-2018.350480.MD1I536426oc0a3.pts.html
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
I K-sak 35/18, kommunestyret 15.05.2018, ble det vedtatt enkelte endringer i 
sammensetningen av overtakstnemnd. For at utvalget skal være lovlig sammensatt 
bør hele utvalget velges på nytt.  
 
Fakta i saken: 
I K-sak 35/18 punkt 1 ble følgende endringer vedtatt på grunn av Anne Hjørnegård 
Bjerkes (Sp) utflytting fra kommunen:  
 

Som nytt varamedlem i formannskapet på plass nr. 1 på fellesliste Sp og KrF 
velges: Odd Vangen (Sp). 
Følgende endringer vedtas for overtakstnemnden (klagenemnd for 
eiendomsskatt):  
Odd Vangen fritas som medlem og leder.  
Som nytt medlem av overtakstnemnden velges Gunnar Tangvald (Sp).  
Som ny leder velges nåværende nestleder Ingunn Taksdal (SV).  
Som ny nestleder velges Gunnar Tangvald (Sp). 
 

Det er imidlertid ikke anledning til å skifte ut enkeltmedlemmer i faste utvalg. I 
«Kommentarer til kommuneloven» ved Oddvar Overå og Jan Fridthjof Bernt § 10 
note 8 står følgende (utdrag):  
Kommunestyret har adgang til når som helst å omorganisere eller nedlegge et fast 
utvalg. En eventuell utskifting av medlemmer i valgperioden må imidlertid skje ved 
fullstendig nyvalg, ikke ved at enkeltmedlemmer skiftes ut ved suppleringsvalg. 
 
Formannskapets medlemmer/vara kan ikke sitte i overtakstnemnden, jf. 
eigedomsskattelova § 21. 
 
Vurdering og konklusjon: 
For at det ikke skal oppstå tvil tilrår ordfører at kommunestyret foretar omvalg av 
overtakstnemnden, og at det velges samme sammensetning som i K-sak 35/18, jf. 
ordførers innstilling.  
 
Alternativer: 
Ny sammensetning kan velges. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
 
  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1975-06-06-29/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6
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K-70/18 
Uttreden av kommunale verv - Elisabeth Sannum Vangen (Sp) - 
Nyvalg 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  18/02006-1 
Saksgang  Møtedato 
1 Formannskapet 74/18 29.08.2018 
2 Kommunestyret 70/18 12.09.2018 
 
 
Formannskapets innstilling 29.08.2018: 
Elisabeth Sannum Vangen (Sp) har trådt ut av sine kommunale verv på grunn av 
folkeregistrert flytting fra Ås kommune. 
 
Som nytt varamedlem på plass nr. 3 i Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) velges: 
………………….. 
 
Konsekvenser for kommunestyret: 
Det foretas nytt valgoppgjør for Senterpartiet (Sp) i kommunestyret slik: 
Ola Heir blir nytt varamedlem på plass nr. 7 etter opprykk. 

_____ 
 
Formannskapets behandling 29.08.2018: 
Marianne Røed (Sp) fremmet forslag om at navn foreslås i neste møte. 
Formannskapet drøftet seg frem til at saken derfor går videre til kommunestyret. 
 
Votering: Ordførers innstilling og videre behandling av saken ble enstemmig tiltrådt.  
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Saksfremlegg 
 
Ordførers innstilling: 
Elisabeth Sannum Vangen (Sp) har trådt ut av sine kommunale verv på grunn av 
folkeregistrert flytting fra Ås kommune. 
 
Som nytt varamedlem på plass nr. 3 i Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) velges: 
………………….. 
 
Konsekvenser for kommunestyret: 
Det foretas nytt valgoppgjør for Senterpartiet (Sp) i kommunestyret slik: 
Ola Heir blir nytt varamedlem på plass nr. 7 etter opprykk. 
 
Ås, 25.06.2018 
 
Ola Nordal  
Ordfører  
 

 

Avgjørelsesmyndighet:  Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge:  Formannskapet 
 
Vedlegg: 
1. Aktuelle utvalg per 25.06.2018 - Elisabeth Sannum Vangen (Sp) 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Elisabeth Sannum Vangen 
Ola Heir 
Valgt person 
Referatsak HHS 
Politisk sekretariat for oppdatering av SRU, 360 og Styrevervregisteret 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Elisabeth Sannum Vangen (Sp) flyttet fra Ås kommune 15.05.2018 og har dermed 
trådt ut av sine verv. Nyvalg foretas. 
 
Fakta i saken: 
Elisabeth Sannum Vangen (Sp) har trådt ut av sine kommunale verv på grunn av 
folkeregistrert flytting fra kommunen 15.05.2018. Vervene er: 

 Kommunestyret – medlem 
 Hovedutvalg for helse og sosial - vara 
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Kommuneloven (utdrag) 
 

§ 15.Uttreden. Suspensjon. 
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. 
 
§ 16.Opprykk og nyvalg. 
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 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 (utdrag) 
 
§ 14-2.Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg til kommunestyret 
(2) Det skal også foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentantplass er blitt ledig, 
dersom ordføreren finner dette nødvendig. 
 
Delegasjon 
Varamedlemmer til faste utvalg kan velges av formannskapet etter delegert 
myndighet, jf. kommuneloven § 16 nr. 5 og kommunestyrets delegasjonsvedtak i  
K-sak 17/13, 03.04.2013. 
 
Vurdering og konklusjon: 
Ordfører finner det nødvendig å foreta nytt valgoppgjør i kommunestyrets vararekke 
for Senterpartiet. Det bør velges nytt varamedlem i HHS. 
 
Alternativer: 
Nyvalg foretas ikke og varaplassen i HHS blir stående tom. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart 
 
 
 
  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57/KAPITTEL_14#KAPITTEL_14
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K-71/18 
Ås kommunes årsmelding 2017 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  18/01265-1 
Saksgang  Møtedato 
1 Arbeidsmiljøutvalget 2018 5/18 02.05.2018 
2 Ungdomsrådet 9/18 24.04.2018 
3 Eldrerådet 3/18 24.04.2018 
4 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 3/18 24.04.2018 
5 Hovedutvalg for helse og sosial 6/18 25.04.2018 
6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 9/18 25.04.2018 
7 Hovedutvalg for teknikk og miljø 34/18 26.04.2018 
8 Administrasjonsutvalget 3/18 02.05.2018 
9 Formannskapet 23/18 02.05.2018 
10 Kommunestyret 38/18 15.05.2018 
11 Kommunestyret 52/18 20.06.2018 
12 Kommunestyret 71/18 12.09.2018 
 
 
Formannskapets innstilling 02.05.2018: 
Årsmelding med årsberetning 2017 tas til orientering. 
 

_____ 
 
 

Behandlinger: 
 
 
Formannskapets behandling 02.05.2018: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 

_____ 
 
 
Kommunestyrets behandling 20.06.2018: 
Ordfører fremmet forslag om å utsette saken av tidsmessige grunner. 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2018: 
Saken utsettes av tidsmessige grunner.  

_____ 
 
 
Kommunestyrets behandling 15.05.2018: 
Ordfører fremmet forslag om å utsette saken av tidsmessige grunner. 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2018: 
Saken utsettes av tidsmessige grunner.  

_____ 
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Administrasjonsutvalgets behandling 02.05.2018: 
Administrasjonsutvalget drøftet seg frem til følgende forslag: 
Tilsvarer administrasjonsutvalgets innstilling. 
 
Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig tiltrådt. 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 02.05.2018: 
1. Årsmelding med årsberetning 2017 tas til orientering. 
2. Administrasjonsutvalget viser til hovedutvalg for oppvekst og kulturs merknad 

vedrørende omfanget av spesialundervisning og støtter hovedutvalgets merknad. 
3. Administrasjonsutvalget  

 ønsker økt satsing på heltidsstillinger. 
 er tilfreds med utviklingen i antall lærlinger 
 er tilfreds med satsingen på redusert sykefravær, men dette er en utfordring. 

som må håndteres kontinuerlig. 
_____ 

  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 26.04.2018: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 26.04.2018: 
Årsmelding med årsberetning 2017 tas til orientering. 

_____ 
  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 25.04.2018: 
Hovedutvalget drøftet seg frem til følgende tilleggspunkt: 
 
HOK vil igjen peke på økningen i omfang av spesialundervisning ved skolene i Ås. 
Årsmeldingen peker på at spesialundervisning nå utgjør 20% av skolenes budsjetter, 
slik at risikoen øker for at spesialundervisningen kan medføre negative effekter for 
øvrige elever på skolene. HOK ber om at det legges fram en sak om hvordan disse 
utfordringene kan håndteres på en måte som gjør at spesialundervisningen i mindre 
grad kan føre til reduserte ressurser til ordinær undervisning. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.  
Hovedutvalgets tilleggspunkt ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 25.04.2018: 
 Årsmelding med årsberetning 2017 tas til orientering.  
 HOK vil igjen peke på økningen i omfang av spesialundervisning ved skolene i 

Ås. Årsmeldingen peker på at spesialundervisning nå utgjør 20% av skolenes 
budsjetter, slik at risikoen øker for at spesialundervisningen kan medføre negative 
effekter for øvrige elever på skolene. HOK ber om at det legges fram en sak om 
hvordan disse utfordringene kan håndteres på en måte som gjør at 
spesialundervisningen i mindre grad kan føre til reduserte ressurser til ordinær 
undervisning. 
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Hovedutvalg for helse og sosials behandling 25.04.2018: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 25.04.2018: 
Årsmelding med årsberetning 2017 tas til orientering. 

_____ 
 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 24.04.2018: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 24.04.2018: 
Årsmelding med årsberetning 2017 tas til orientering. 

_____ 
  
 
Eldrerådets behandling 24.04.2018: 
Eldrerådet drøftet seg frem til følgende forslag: 
Se eldrerådets innstilling. 
 
Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig tiltrådt. 
 
Eldrerådets innstilling 24.04.2018: 
Årsmelding med årsberetning 2017 tas til orientering. 
Eldrerådet er godt fornøyd med dokumentet og informasjonen. 
 

_____ 
 
 
Ungdomsrådets behandling 24.04.2018: 
Ungdomsrådet støtter rådmannens innstilling. 
 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Ungdomsrådets vedtak 24.04.2018: 
Årsmelding med årsberetning 2017 tas til orientering. 
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
Årsmelding med årsberetning 2017 tas til orientering. 
 
Ås, 13.04.2018 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Arbeidsmiljøutvalget 2018 
Ungdomsrådet 
Eldrerådet 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Årsmelding med årsberetning 2017 for Ås kommune 
 
Saksbehandler sender vedtaket til:  
Økonomisjef 
 
 
 

Saksutredning: 
 
Fakta i saken:  
Årsmeldingen er en tilbakemelding på mål og satsninger i vedtatt handlingsprogram 
og økonomiplan for 2017-2020.  
 
Årsmeldingens kapittel 1 utgjør «Årsberetningen». Årsberetningen er den lovpålagte 
delen av rapporteringen, jf. Forskrift om årsregnskap og årsberetning. Resterende 
del av dokumentet utgjør kommunens årsmelding. Denne er ikke en lovpålagt 
rapportering, men en viktig del av kommunens mål- og resultatstyring.  
 
Konklusjon med begrunnelse:  
Årsmelding med årsberetning 2017 tas til orientering. 
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