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Ås, 07.02.2018 

 
 

Ola Nordal 
ordfører 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 04 eller  
e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Vibeke Berggård.  
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får 
svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet.  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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Saker til behandling  

K-1/18 
Sak fra kontrollutvalget - Rådmannens oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapport om samfunnssikkerhet og beredskap 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  18/00620-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 1/18 14.02.2018 
 
 
 

Kontrollutvalgets innstilling 23.01.2018: 
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av anbefalingene i  
forvaltningsrevisjonsrapporten om samfunnssikkerhet og beredskap til orientering. 

_____ 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kontrollutvalget 23.01.2018, sak 1/18 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Saksutskrift Ås kontrollutvalg 23.01 
1.1. Rådmannens oppfølging av forvaltningsrapport om samfunnssikkerhet og 
beredskap 
1.2. Oppfølging tiltak ROS-analyse 215582_1_1 
1.3. Tilsynsrapport Ås kommunal beredskapsplikt 215583_1_1 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Kontrollutvalget i Ås v/Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

 
 

Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) har i e-post av 26.01.2018 
oversendt sak fra kontrollutvalget til kommunestyret. Se vedlagte saksutskrift med 
vedlegg. 
 
Kontrollutvalget innstiller direkte til kommunestyret. 
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K-2/18 
Sak fra kontrollutvalget - Kontrollutvalgets årsrapport 2017 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  18/00642-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 2/18 14.02.2018 
 
 
 

Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2017 til orientering. 

_____ 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kontrollutvalget 23.01.2018, sak 4/18 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Saksutskrift Ås kontrollutvalg 23.01 
1.1. Årsrapport 2017 - Kontrollutvalget i Ås 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Kontrollutvalget i Ås v/Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
 
 

Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) har i e-post av 29.01.2018 
oversendt sak fra kontrollutvalget til kommunestyret. Se vedlagte saksutskrift med 
vedlegg. 
 
Kontrollutvalget innstiller direkte til kommunestyret. 
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K-3/18 
Bosetting av flyktninger 2018  
 
Saksbehandler:  Randi Falao Saksnr.:  17/03515-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 1/18 31.01.2018 
2 Kommunestyret 3/18 14.02.2018 
 
 
 

   
Formannskapets innstilling 31.01.2018: 
Ås kommune følger anmodningen til IMDI om å bosette 10 nye flyktninger i 2018. 

_____ 
 
 
Formannskapets behandling 31.01.2018: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

_____ 
 
 
 
 

Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
Ås kommune følger anmodningen til IMDI om å bosette 10 nye flyktninger i 2018. 
 
Ås, 02.01.2018 
 
Trine Christensen Marit R. Leinhardt 
Rådmann Helse og sosialsjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Anmodning 2018 - Ås kommune 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Nav leder  
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
IMDi har anmodet Ås kommune om å ta i mot 10 nye flyktninger i 2018. Rådmannen 
anbefaler at Ås kommune følger anmodningen og bosetter 10 flyktninger i 2018. 
 

Fakta i saken: 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har i brev av 06.11.17 anmodet 
kommunen om å bosette 10 flyktninger i 2018.  
 

IMDi oppfordrer kommunen til å fatte presist vedtak for det antallet flyktninger 
kommunen skal bosette. Vedtaket skal ikke inkludere familiegjenforente eller ha 
andre forbehold. 
 

Videre opplyser IMDi at anmodningen skjer på bakgrunn av prognoser som viser at 
det er behov for å bosette 4 400 flyktninger i Norge i 2018, inkludert 150 enslige 
mindreårige. Årsaken til redusert behov for bosetting er at færre søker asyl i Norge.  
 

Organisering av bosetting og integreringsarbeid i kommunen: 
NAV Ås har det helhetlige ansvaret for bosetting og integrering av flyktninger i 
kommunen. Bosetting av nye flyktninger skjer både i kommunale boliger og i private 
utleieboliger. Ved bosetting i kommunale boliger har Eiendomsavdelingen ved 
Boligkontoret ansvar for forvaltning av leieforholdene.  Ås kommunale fastlegekontor 
gjør førstegangs helseundersøkelser av flyktninger som bosettes og ikke har fått 
denne undersøkelsen i asylmottak. Videre er enhet for forebyggende helse, skoler og 
barnehager involvert ved bosetting og oppfølging av familier med barn. 
 

Introduksjonsprogram er det viktigste virkemiddelet for integrering av flyktninger som 
bosettes i en kommune. NAV Ås har et hovedansvar for introduksjonsprogrammet i 
Ås kommune. Ås Voksenopplæring står for undervisning i norsk og 
samfunnskunnskap, grunnskole for voksne og annen undervisning som inngår i 
flyktningenes introduksjonsprogram. 
 

For bedre innsikt i arbeidet med integrering og introduksjonsprogrammet spesielt 
vises det tjenesteanalyse og sluttrapport behandlet i kommunestyrets sak 61/17 av 
22.11.2017. 
 
Status for bosetting og integrering i 2016 – 2017: 
 
Kommunestyret vedtok å bosette til sammen 85 flyktninger i 2016 og 2017. 40 
(hvorav 5 enslige mindreårige) i 2016 og 45 i 2017. Vedtaket ble gjort 09.12.2015 i 
kommunestyrets sak 18/15. 

 
Etter brev fra Fylkesmannen og IMDi 11.10.2016 med anmodning om reduksjon av 
vedtak ble det i sak 91/16, 23.11.16 vedtatt å ta i mot 30 flyktninger i 2017 i stedet for 
opprinnelige 45. Totalt vedtatt bosetting for 2016-17 er dermed 70 flyktninger. På 
bakgrunn av et lavere behov for bosetting av enslige mindreårige flyktninger ble Ås 
kommune kun tildelt 1 person i denne kategorien for bosetting i 2016. Ås kommune 
mottok en henvendelse fra IMDi med forespørsel om den resterende andelen på 4 
enslige mindreårige kunne omgjøres til voksne flyktninger. Ås kommune svarte nei 
på dette, da ressursene var lagt opp etter opprinnelig vedtak.  
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Det samlede bosettingsoppdraget for 2016 og 2017 var dermed 66 flyktninger. Av 
disse har NAV Ås tatt i mot og bosatt 55. Avviket mellom vedtatt og faktisk bosetting 
skyldes at IMDi i flere perioder ikke har hatt flyktninger klare for bosetting. Den 
resterende kvoten på 11 flyktninger overføres til neste års kvote etter sedvane i 
samhandlingen mellom kommunene og IMDi.  
 
Av hittil 55 bosatte flyktninger er 22 bosatt i kommunale boliger, 6 i boliger med 
kommunal tildelingsrett, mens 26 er bosatt i private utleieboliger. 
 
 
Vurdering: 
Rådmannen anser at bosetting i tråd med anmodning kan skje uten større 
innvirkninger på den kommunale boligkapasiteten.  Flyktninger som bosettes i 
kommunale boliger får tidsbegrensede leiekontrakter med en leieperiode på 3 år i 
tråd med boligsosial handlingsplan. Det gjøres unntak fra kriteriet om botid i 
kommunen ved tildeling av kommunale boliger til denne gruppen. 
 
Ås kommune har bygget opp kapasitet og kompetanse på bosetting og integrering av 
flyktninger gjennom flere år og leverer gode resultater på området. Det er tatt høyde 
for bosetting av 10 nye flyktninger i budsjett for 2018. Mottak av 10 nye flyktninger i 
2018 kan dermed skje gjennom vedtatt planlagt ressursbruk i involverte tjenester. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Kommunen mottar integreringstilskudd fra staten. Tilskuddet skal gi en rimelig 
dekning av kommunenes gjennomsnittlige merutgifter til bosetting og integrering av 
flyktninger i bosettingsåret og de neste fire årene. Foruten integreringstilskuddet 
mottar kommunen norsktilskudd for å dekke kostnader med undervisningstilbudet i 
norsk og samfunnskunnskap. Kommunen mottar også andre tilskudd ved bosetting 
av flyktninger med særlige behov.  
 
Satsene for 2018 er som følger: 
 

Tilskuddsår            Bosettingsår Kategori                   Sats 

Integreringstilskudd 
år 1 

2018 

enslige voksne 237 000 

voksne 187 000 

enslige 
mindreårige 

187 000 

barn 187 000 

Integreringstilskudd 
år 2  

2017 alle flyktninger 239 000 

Integreringstilskudd 
år 3  

2016 alle flyktninger 171 000 

Integreringstilskudd 
år 4  

2015 alle flyktninger 85 500 

Integreringstilskudd 
år 5  

2014 alle flyktninger 71 600 

Barnehagetilskudd  2018 barn 0-5 år 25 800 

Eldretilskudd  2018 voksne over 60 år 167 600 
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I handlingsprogram 2018 – 2021 er det budsjettert for inntekter fra 
integreringstilskudd basert på oppfylling av kvote for 2016-17 samt bosetting av 10 
nye flyktninger i 2018.  
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen kjente konsekvenser. 
 
Alternativer: 
Ås kommune bosetter ingen nye flyktninger i 2018. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at Ås kommune føler anmodningen fra IMDi og bosetter 10 
nye flyktninger i 2018.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-4/18 
ACT-team i Follo 
 
Saksbehandler:  Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.:  18/00147-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 2/18 24.01.2018 
2 Formannskapet 2/18 31.01.2018 
3 Kommunestyret 4/18 14.02.2018 
 
 

Formannskapets innstilling 31.01.2018: 
1. Kommunestyret gir sin tilslutning til at samarbeidsavtale om ACT – team mellom 

Akershus universitetssykehus HF og kommunene Vestby, Ås, Ski, Frogn, 
Nesodden og Oppegård reforhandles. 
  

2. Kommunestyret gir sin tilslutning til at Ås kommune, sammen med andre Follo- 
kommuner, fortsetter dialog med Akershus universitetssykehus HF, ved Follo 
DPS om videre samarbeid om samhandlingsteam for en utvidet brukergruppe. 

  
3. Kommunen vurderer parallelt andre alternativer. 

_____ 
 
 

Behandlinger: 
 

Formannskapets behandling 31.01.2018: 
Ola Nordal (Ap) fremmet forslag om tilleggspunkt til hovedutvalgets innstilling: 
Kommunen vurderer parallelt andre alternativer. 
 

Votering: Hovedutvalgets innstilling med Ap’s tillegg ble enstemmig tiltrådt. 
 

Formannskapets innstilling 31.01.2018: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
  
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 24.01.2018: 
Odd Vangen(Sp) fremmet følgende forslag til endring av rådmannens innstilling: 
Punkt 3 i rådmannens innstilling utgår. 
 

Votering: 
Punkt 1 og 2 i rådmannens innstillig ble enstemmig tiltrådt. 
Sp´s forslag ble tiltrådt 6-2 (Ap) ved alternativ votering mot punkt 3 i rådmannens 
innstilling.  
 

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 24.01.2018: 
1. HHS gir sin tilslutning til at samarbeidsavtale om ACT – team mellom Akershus 

universitetssykehus HF og kommunene Vestby, Ås, Ski, Frogn, Nesodden og 
Oppegård reforhandles.  

2. HHS gir sin tilslutning til at Ås kommune, sammen med andre Follo- kommuner, 
fortsetter dialog med Akershus universitetssykehus HF, ved Follo DPS om videre 
samarbeid om samhandlingsteam for en utvidet brukergruppe.  

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyre gir sin tilslutning til at samarbeidsavtale om ACT – team mellom 

Akershus universitetssykehus HF og kommunene Vestby, Ås, Ski, Frogn, 
Nesodden og Oppegård reforhandles.  
  

2. Kommunestyre gir sin tilslutning til at Ås kommune, sammen med andre Follo- 
kommuner, fortsetter dialog med Akershus universitetssykehus HF, ved Follo 
DPS om videre samarbeid om samhandlingsteam for en utvidet brukergruppe.  
 

3. Kommunen vurderer parallelt andre alternativer, og vedtar endelig løsning for Ås 
kommune i ny sak. 

 
 
Ås, 12.01.2018 
 
Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt 
Rådmann Helse og sosialsjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
HHS 
Formannskap 
Kommunestyret 
 
Vedlegg:  
Ingen 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Enhetsleder for rus og psykisk helse  
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
Evaluering av opptrappingsplan for psykisk helse (1999-2008) viste at det var en 
gruppe personer som ikke klarte å nyttiggjøre seg av eksisterende behandlings- og 
oppfølgingstilbud. Det ble gitt statlig tilskudd til opprettelse av Aktivt oppsøkende 
behandlingsteam, heretter ACT, og kommunestyrene i Frogn, Nesodden, Oppegård, 
Vestby, Ski, og Ås behandlet vinteren 2010 sak om opprettelse av ACT team i Follo. 
 
ACT team ble opprettet i samarbeid med Akershus universitetssykehus HF, ved Follo 
distriktpsykiatriske senter (FDPS).  
 
ACT teamet ble etablert under FDPS, og har pr i dag 8 årsverk. ACT teamet har 
siden oppstart mottatt tilskuddsmidler fra helsedirektoratet. Ahus og kommunen har 
satt av øremerkede midler til ACT teamet. Det er opprettet driftsråd, som rådgivende 
organ, bestående av representant fra hver kommune, to representanter fra Ahus og 
en pasient-/bruker-/pårørenderepresentant. 
 
ACT teamet har som formål å sikre at pasienter og brukere med alvorlige psykiske 
lidelser, lavt funksjonsnivå og omfattende tilleggsproblemer, herunder 
rusavhengighet, opplever kontinuitet, helhet og medvirkning i sitt helsehjelptilbud på 
tvers av tjenestenivåene.  
 
Drift 
Helsegruppen i Follo består av kommunalsjefer og helseledere i de 7 Follo-
kommunene. Helsegruppen har det faglige ansvaret for utviklingen av det 
helsefaglige kommuneoverbyggende arbeidet og samarbeidsprosjekter innad i 
Folloregionen.  
 
På bakgrunn av tilbakemeldinger fra sine ledere for psykisk helsetjeneste, som 
ønsket større nytteverdi av ACT team, inviterte helsegruppen driftsråd for ACT til 
møte høsten 2016. I møtet ble det besluttet å nedsette en arbeidsgruppe med 
representanter fra kommune og FDPS for å evaluere ACT team, samt se hvordan 
videre godt samarbeid og utvikling best sikres. 
  
Arbeidsgruppen har hatt jevnlige møter gjennom 2017. 
 
Follo kommunene er enige om at kommunen og spesialisthelsetjenesten har et felles 
ansvar for pasientene og at det fortsatt kan være et behov for et samhandlingsteam 
mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten for å ivareta personer 
som er vanskelig å hjelpe med tradisjonelle tjenester.  
 
FDPS ønsker å fortsette drift av ACT team, men har sagt seg villig til å vurdere 
deltagelse i andre samhandlingsteam, fortrinnsvis et team med en noe utvidet 
brukergruppe, et såkalt FACT team. (Flexible assertive community treatment) 
 
Follo kommunene ser generelt en øking i antall personer som ikke ønsker, får eller 
nyttiggjøre seg av tilbud fra kommunen eller fra spesialisthelsetjenesten. Det er 
personer med omfattende rusavhengighet, med og uten spesifikk psykiatrisk 
diagnose. Personer med personlighetsforstyrrelse, både med og uten 
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rusavhengighet samt personer med omfattende sosiale og økonomiske utfordringer. 
Follo kommunene opplever videre en øking av antall pasienter, som får avslag på 
utredning, men blir henvist til kommunale tjenester uten at de ønsker å nyttiggjøre 
seg av tjenestene.  
 
Follo kommunene vurderer at dagens ACT team, med sine inklusjons- og 
eksklusjons kriterier ikke i tilstrekkelig grad dekker behovene. ACT team er tilbud til 
en meget begrenset brukergruppe og kommunen har i dag flere brukere som ikke 
inkluderes i ACT team. Pr dags dato har teamet totalt 47 brukere fordelt på 6 
kommuner. Ås kommune har for tiden 4 innbyggere som mottar denne tjenesten. 
 
Oversikt over aktive saker pr. kommune: 
Frogn: 5 pasienter  
Nesodden: 8 pasienter  
Oppegård: 15 pasienter  
Ski: 8 pasienter  
Vestby: 7 pasienter  
Ås: 4 pasienter 
 
Follo kommunene ønsker et samhandlingsteam som kan ivareta en større 
brukergruppe og innflytelse på hvilke brukere som kan nyttiggjøre seg et 
samhandlingsteam.  
 
Nesodden kommune har søkt og fått tilskuddsmidler til opprettelse av et FACT team. 
De har startet tilsettingsprosessen og vil starte opp FACT team i 2018. 
 
Vestby kommune går over til Kalnes sykehus fra 02.05.18, og vil få sine 
spesialisthelsetjenester der. 
 
Vurdering: 
Det vurderes at det bør jobbes videre med mulighetene for å opprette et annet 
samhandlingsteam mellom kommunene og Akershus universitetssykehus HF.   
 
Kostander til dagens ACT kan overføres, og det kan søkes tilskuddsmidler til 
opprettelse av nytt team. Det tildeles pr idag tilskuddsmidler i 4 år, for opprettelse av 
nye team. 
 
Teamet bør ha hoved forankringen i kommunen slik at god kjennskap til kommunale 
tjenester og kompetanse sikres, samt at bistand og hjelp gis der pasienten bor.  
Follo kommunene og FDPS mener utgangspunkt i et FACT team er hensiktsmessig 
ved opprettelse av nytt samhandlingsteam.  
Etter veilederen kan et lokalt FACT team følger opp 200-220 pasienter i en region 
med 40-50.000 innbyggere. Størrelsen på teamet lokalt kan tilpasses kommunale 
tjenester/kompetanse.  
 
Den anbefales å reforhandle dagens samarbeidsavtale om ACT team mellom 
Akershus universitetssykehus HF og kommunene Vestby, Ås, Ski, Frogn, Nesodden 
og Oppegård og jobbe videre med Akershus universitetssykehus ved Follo DPS om 
opprettelse av FACT team i Follo.  
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Økonomiske konsekvenser:  
ACT-teamets totale driftskostnader er for 2016 ca. 6,4 millioner kroner. Teamet har 
mottatt statlig tilskudd og refusjoner for poliklinisk behandling fra HELFO 
(konsultasjoner). Resterende kostnader har vært delt mellom Ahus og kommunene, i 
2016 beløp dette seg til ca 1,9 millioner kr for kommunene. Kostnadene for 
kommunene fordeles delvis etter innbyggertall og delvis etter antall gjennomførte 
pasientbesøk / konsultasjoner i kommunene. For Ås kommune var kostnaden i 2016 
på 290.836,- 
 
Det er mulig å søke tilskuddsmidler til forskjellige samhandlingsteam.  I 2017 var det 
225 millioner kroner til fordeling, for ulike samhandlingsmodeller innen psykisk helse 
og rus. FACT og ACT er spesielt nevnt og er godt forankret team modeller.  
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
 
Alternativer: 
Kommunen ser at det kan være et mulig alternativ å ansette en psykiater-ressurs i 
kommunen, som vil kunne ivareta dette feltet. 
Psykiater-ressursen vil for eksempel kunne kombineres med en 50 % 
fastlegefunksjon ved Ås kommunale fastlegekontor. En slik kompetanse vil 
kommunen kunne ha god nytte av, også i andre tjenester, som for eksempel 
demensomsorgen. 
 
En av ulempene er at kommunen mister en samhandlingsarena med 
spesialisthelsetjenesten v/ Follo DPS. 
 
Dette bør utredes nærmere før endelig beslutning tas.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at Ås kommune reforhandler avtalen om ACT-team etter 
dagens ordning og at det arbeides videre med et bedre alternativ. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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K-5/18 
Endring av praksis i Ås kommune etter "avlaster 2 dommen" i 
høyesterett 
 
Saksbehandler:  Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.:  16/03928-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 1/18 24.01.2018 
2 Formannskapet 3/18 31.01.2018 
3 Kommunestyret 5/18 14.02.2018 
 
 
 

Formannskapets innstilling 31.01.2018: 
1. Avlastere tilsettes i enheten barne- og avlastningsboligen, Ljungbyveien, i Ås 

kommune. 
2. Tilsatte avlastere avlønnes time for time, etter timesats fastsatt i særavtalen. 
3. Privat avlaster kan ikke være nær familie. Nær familie definert til personer som 

står i et nært slektskapsforhold til bruker, som ektefelle eller samboer, barn, 
søsken, foreldre, svigerforeldre, besteforeldre eller barnebarn.  
Dette kan fravikes i særskilte tilfeller. 

_____ 
 
 
 

Behandlinger: 
 

Formannskapets behandling 31.01.2018: 
Formannskapet drøftet seg frem til følgende tillegg til punkt 3 i hovedutvalgets 
innstilling: 
Dette kan fravikes i særskilte tilfeller. 
 

Votering:  
Hovedutvalgets innstilling med formannskapets omforente tillegg ble enstemmig 
tiltrådt. 
 

Formannskapets innstilling 31.01.2018: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 
  
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 24.01.2018: 
Odd Vangen (Sp) fremmet følgende forslag: Punkt 3 i rådmannens innstilling utgår. 
 

Votering: 
Punkt 1 og 2 i rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
Rådmannens innstilling punkt 3 ble tiltrådt 4- 4 (FrP, Sp, SV, MDG) med møteleders 
(Ap´s) dobbeltstemme, ved alternativ votering mot Sp´s forslag.   
 

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 24.01.2018: 
1. Avlastere tilsettes i enheten barne- og avlastningsboligen, Ljungbyveien, i Ås 

kommune. 
2. Tilsatte avlastere avlønnes time for time, etter timesats fastsatt i særavtalen. 
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3. Privat avlaster kan ikke være nær familie. Nær familie definert til personer som 
står i et nært slektskapsforhold til bruker, som ektefelle eller samboer, barn, 
søsken, foreldre, svigerforeldre, besteforeldre eller barnebarn. 

_____ 
 
 
 
 

Saksfremlegg: 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Avlastere tilsettes i enheten barne- og avlastningsboligen, Ljungbyveien, i Ås 

kommune. 
2. Tilsatte avlastere avlønnes time for time, etter timesats fastsatt i særavtalen. 
3. Privat avlaster kan ikke være nær familie. Nær familie definert til personer som 

står i et nært slektskapsforhold til bruker, som ektefelle eller samboer, barn, 
søsken, foreldre, svigerforeldre, besteforeldre eller barnebarn. 

 
Ås, 12.01.2018 
 
Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt 
Rådmann Helse og sosialsjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
HHS 
Formannskap 
Kommunestyret 
 
Lenker til aktuelle dokumenter:  
Ny forskrift om arbeidstid for avlastere  
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-25-1052?q=avlaster%20forskrift  

Særavtale for avlastere.  

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-
avtaleverk/sgs-1030.pdf’ 

KS B-rundskriv om den nye sentrale generelle særavtalen som utfyller forskrift om 
arbeidstid for avlastere. 
http://www.ks.no/contentassets/fe402e0d47034ec6ba7f6929be01acf5/brundskrivavla
ster.pdf 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Enhetsleder Kari Ørsal Vigstad 
 
 
  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-25-1052?q=avlaster%20forskrift
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/sgs-1030.pdf
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/sgs-1030.pdf
http://www.ks.no/contentassets/fe402e0d47034ec6ba7f6929be01acf5/brundskrivavlaster.pdf
http://www.ks.no/contentassets/fe402e0d47034ec6ba7f6929be01acf5/brundskrivavlaster.pdf
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
1 juli. 2017 kom ny forskrift om arbeidstid for avlastere. Kommunen må endre sin 
praksis rundt avlastning og ansettelse av avlastere på bakgrunn av forskriften. Det 
medfører konsekvenser for brukere, pårørende og ansatte. I tillegg kan det medføre 
økonomiske konsekvenser for kommunen. 
 
 
Fakta og bakgrunn i saken: 
1 juli. 2017 kom ny forskrift om arbeidstid for avlastere. Kommunen må endre sin 
praksis rundt avlastning og ansettelse av avlastere på bakgrunn av forskriften. Det 
medfører konsekvenser for bruker, pårørende og ansatte. I tillegg kan det medføre 
økonomiske konsekvenser for kommunen. 
 
Høyesterett avsa 23. juni 2016 en dom der temaet var grensen mellom arbeidstaker- 
og oppdragstakerbegrepet («avlaster 2 dommen»). Dommen gjelder en avlaster som 
både var avlaster i eget hjem og støttekontakt for samme bruker. Rettens flertall 
klassifiserer dette som et arbeidstakerforhold.  
Dommen gjelder avlastning etter helse- og omsorgstjeneste loven og avlastning. 
  
Høyesterettdommen klargjorde at avlaster normalt skal anses som arbeidstaker. Det 
begrenser dermed kommunal sektors adgang til å bruke oppdragstaker kontrakter 
ved privat avlastning, slik praksis har vært til nå.   
 
Arbeidstakere er, i motsetning til oppdragstakere, omfattet av arbeidsrettslige lover 
og regler, deriblant reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven. Dette har medført at 
det ikke har vært anledning til å fortsette avlaster ordningen som tidligere, noe som 
ville gå utover brukerne av tjenesten. 
På bakgrunn av konsekvensene av dommen, fastsatte departementet forskrift om 
arbeidstid for avlastere som trådte i kraft 1. juli 2017. 
 
Partene i kommunal sektor kom sammen og ble enige om at avlastning er en type 
arbeid som skiller seg vesentlig fra annet arbeid, og så derfor behov for å utfylle 
forskriften med egne lønns- og arbeidsvilkår, slik at avlastningstjenesten i størst 
mulig grad kan opprettholdes. Det ble opprettet en sentral generell særavtale, som 
gis tilbakevirkende kraft til 1. juli 2017.  
Det er enighet mellom partene om at de særlige reguleringer i særavtalen ikke skal få 
overslagseffekt på andre områder eller annet type arbeid. 
 
 
Forskrift om arbeidstid for avlastere  
 
Helse – og omsorgstjenesteloven regulerer kommunens ansvar for helse – og 
omsorgstjenester, § 3-6 omhandler kommunens ansvar overfor pårørende. I Ås 
kommune har vi avlastnings tiltak i barne- og avlastningsboligen i Ljungbyveien  og i 
form av vedtak om privat avlastning.  
Personer som yter privat avlastning har vært engasjert av kommunen ved 
oppdragstakerkontrakter. Tiltakene gis ved enkelt timer, døgn, hele helger, samt i 
uker i ferie. En oppdragstaker har hatt ansvar for et avlastningstiltak. Ofte er 
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oppdragstaker personer familiene selv rekrutterer, og avlaster kan være nær familie 
eller venner.  
 
Forskrift om arbeidstid for avlastere begrenser nå kommunens anledning til å 
opprettholde dagens praksis både ved å regulere avlasters arbeidstid, samt ved å 
pålegge kommunen og ansette avlaster.  

 

Arbeidstid 

Forskrift om arbeidstid for avlastere åpner opp for at avlaster kan ha 
sammenhengende arbeidstid på inntil 56 timer og en ukentlig arbeidstid på inntil 60 
timer. Arbeidstiden kan gjennomsnitts beregnes over en periode på 6 uker. Maksimal 
ukentlig arbeidstid kan i enkelt uker være inntil 88 timer.  

Det betyr at ansatte i kommunen, som har en 100 prosent stilling, kan fortsette i sine 
avlastningsoppdrag. 
Helgeavlastning kan foregå fra fredag ettermiddag til søndag kveld. Det er ikke 
lenger mulig å innvilge privatavlastning fra fredag ettermiddag til mandag morgen 
eller i ferieuker.  
 
Særavtale for avlastere. 
 
Det er avtalt én fast timelønn som gjelder for alle avlastere etter helse- og 
omsorgstjenesteloven, og én timelønn for avlastere etter barnevernloven. 
Timelønnssatsen gjenspeiler lønn for både aktiv og passiv tid i løpet av et døgn, samt 
godtgjøring for særskilt arbeidstid. Dette innebærer at alle timene i døgnet betales 
med samme timelønn. Begge timesatsene er minstesatser. Videre er det avtalt ulike 
satser for utgiftsdekning. 

 

 1.7.2017 – 
30.06.2018 

1.7.2018 – 
31.12.2018 

Etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6, 
nr.2 

Minst 75 kr per time Minst 80 kr per time 

Etter barnevernloven § 4-4 Minst 60 kr per time Minst 65 kr per time 

 

Alle avlastere skal meldes inn i ordinær tjenestepensjon. Dette skal gjennomføres 
innen 31.12.2017.  Alderspensjonister som jobber som avlaster meldes ikke inn i 
pensjonsordning. 

 

Drift 
 
Ås kommune har gjennomgått alle sine vedtak på privat avlastning.Avlastningstiltak 
med oppdragstakerkontrakter vil bli avsluttet og erstattet av andre tjenester og noen 
av de private oppdragstakere vil tilbys fast stilling. Ved nye søknader om tjenesten 
privat avlastning må kommunen gjøre nøye vurderinger av bruker og familiens 
behov, samt kommunens mulighet til å opprettholde en hensiktsmessig drift.  
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I et fast ansettelses forhold kommer det andre vurderinger inn enn ved 
oppdragstaker kontrakter. Kommunen må nå ansette avlaster til et avlastningstiltak, 
men vil stå ansvarlig som arbeidsgiver selv om avlastningstiltaket faller bort. 
Kommunen må derfor ansette arbeidstakere de kan bruke til ulike oppdrag og gjøre 
de samme vurderingene ved tilsettelse i fast stilling som kommunen gjør ved andre 
tilsetninger.  

De ansatte må tilhøre en enhet og tilbys samme vern og rettigheter som andre 
ansatte. Ås kommune vurderer at de private avlasterne bør ansettes i barne- og 
avlastningsboligen / Ljungbyveien. Enheten får ansvar for å følge opp de private 
avlasterne i tråd med arbeidsmiljøloven og påse at de utfører oppdraget jfr inngåtte 
kontrakter. 

KS skal arrangere sentralt avtalekurs i januar og kommune vil søke å tilpasse 
arbeidsavtalene sine i tråd med anbefalingene. 

 
Vurdering: 
Gode avlastningstiltak er en nødvendig for at familier med særlig tyngende omsorg 
skal settes i stand til å stå i sine omsorgs oppgaver. Kommunen må sørge for at 
tjenestene de yter er i tråd med lov og forskrift. 
 
Ås kommune vil fortsatt tilby gode avlastnings tiltak både i bolig og gjennom privat 
avlastning.  Ås kommune vil se på muligheter for å utvikle sitt avlastningstilbud ved 
ulike fleksible løsninger i samråd med familiene som har behov for avlastning. 
 
Private avlastere må sikres forutsigbarhet og gode arbeidsforhold i Ås kommune.  
 
Kommunen ser både pårørende og familie nettverk som en stor ressurs og ønsker å 
bidra til å skape gode relasjoner for sine innbyggere og brukere av kommunale 
tjenester. Kommunen ønsker ikke å blande arbeidsforhold inn i nære relasjoner og 
det vurderes derfor ikke hensiktsmessig at nær familie ansettes i avlastningstiltak. 
Nære familie defineres her til personer som står i et nært slektskapsforhold til bruker, 
som ektefelle eller samboer, barn, søsken, foreldre, svigerforeldre, besteforeldre eller 
barnebarn. 
 
Ås kommune vil avlønne sine private avlastere time for time, etter timesats fastsatt i 
særavtalen.  
 
Spørsmål om ferie avlastning er ikke avklart og departementet vil jobbe videre med 
det. Ås kommune vil følge med på nye føringer som kommer.  
 
 
Økonomiske konsekvenser:  
Det er foreløpig noe uavklart hva de eksakte konsekvenser vil være, da alle tiltak vil 
gjennomgås på nytt, og andre tjenester vil også vurderes. Kommunen vurderer å 
etablere et nytt helgeavlastningstilbud i bolig, for en ungdomsgruppe. 

Kommunen har satt av ekstra midler til denne endringen i budsjettet i HP 2018-2021. 
Rådmannen vil rapportere i tertial og årsavslutning de eksakte konsekvensene av 
lovendringen.  
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Konklusjon med begrunnelse: 
1 juli. 2017 kom ny forskrift om arbeidstid for avlastere. Kommunen må endre sin 
praksis rundt avlastning og ansettelse av avlastere på bakgrunn av forskriften. Det 
medfører konsekvenser for bruker, pårørende og ansatte. 
 
Kommunen vurderer alle vedtak og endrer praksis etter hva som er hensiktsmessig – 
og mulig i den enkelte sak. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-6/18 
Fastsettelse av tilsynsavgift for salgssteder av tobakksvarer  
 
Saksbehandler:  Jan Einbu Saksnr.:  17/02812-5 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for helse og sosial 3/18 24.01.2018 
2 Formannskapet 4/18 31.01.2018 
3 Kommunestyret 6/18 14.02.2018 
 
 
 

Formannskapets innstilling 31.01.2018: 
1. Ås kommune fastsetter årlig tilsynsavgift på 4500 kroner fra salgssteder for 

tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker, jf. tobakkssalgsforskriften § 24 
første ledd. 

 
2. Fra midlertidige salgssteder fastsettes årlig tilsynsavgift på 1200 kroner, jf. 

tobakkssalgsforskriften § 24 andre ledd. 
 
3. Ås kommune følger forskriftens maksimumssatser ved eventuell beløpsjusteringer 

for tilsynsavgift.  
_____ 

 
 
 

Behandlinger: 
 
Formannskapets behandling 31.01.2018: 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 31.01.2018: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 

 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 24.01.2018: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 24.01.2018: 
Se formannskapets innstilling øverst i dokumentet. 

_____ 
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Saksfremlegg: 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune fastsetter årlig tilsynsavgift på 4500 kroner fra salgssteder for 

tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker, jf. tobakkssalgsforskriften § 24 
første ledd. 

 
2. Fra midlertidige salgssteder fastsettes årlig tilsynsavgift på 1200 kroner, jf. 

tobakkssalgsforskriften § 24 andre ledd. 
 
3. Ås kommune følger forskriftens maksimumssatser ved eventuell beløpsjusteringer 

for tilsynsavgift.  
 
Ås, 12.01.2018 
 
Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt 
Rådmann Helse- og sosialsjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret  
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Formannskapet 
Kommunestyret 
  
Vedlegg: 
1. Nytt tilsynsansvar for tobakkssalgssteder-brev fra Helsedir. 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Utsalgssteder for tobakk i Ås  
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Kommunene skal fra 1. januar 2018 føre tilsyn med registrerte salgssteder av 
tobakksvarer mv.  
 
Tilsynet planlegges gjennomført noenlunde tilsvarende som for salgs- og 
skjenkekontroller der blant annet vaktselskap står for kontroller.      
 
Tilsynsavgiften foreslås fastsatt iht. tobakksalgsforskriftens maksimumssatser. 
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Fakta i saken: 
Kommunene skal fra 1.januar 2018 føre tilsyn med registrerte salgssteder av 
tobakksvarer. Tilsynsplikten og en ny registreringsordning for salg av tobakksvarer 
mv. ble vedtatt i Stortinget den 21.juni 2017, og bestemmelsene om ordningen er tatt 
inn i tobakksskadeloven kapittel 2. 
 
Det er fastsatt en forskrift som blant annet regulerer kravene knyttet til kommunenes 
tilsyn. Forskrift om registrering og tilsyn med salg av tobakksvarer mv. ble fastsatt av 
Helse- og omsorgsdepartementet 21.september 2017. Se mer i vedlegg 1 i brev fra 
Helsedirektoratet av 09.10.2017. 
 
Pr. 11.01.2018 er 20 tobakkutsalgssteder registrert i Helsedirektoratets 
tobakksalgsregister for Ås kommune. I henhold til tobakkssalgsforskriften § 21 
innebærer dette gjennomføring av minimum 40 årlige kontroller samt 
oppfølgingsarbeid.  
 
Vurdering: 
Rådmannen legger opp til at kontrollering av tobakksalgssteder foretas på 
tilsvarende måte som for skjenke- og salgssteder og gjennomføres av innleid 
vaktselskap. Kommunen har startet å undersøke markedet for hvilke aktører som kan 
påta seg tilsyn av tobakkssalgsstedene. En anbudsrunde vurderes iverksatt.    
 
Ut fra opplysninger som er innhentet av kommunen, planlegger flere kommuner i 
Akershus fylke, deriblant Asker og Bærum, at tilsynsavgift settes til maksimum 
gebyrsats kr. 4500 jf. tobakkssalgsforskriften § 24. Rådmannen antar at dette kan 
dekke opp de vesentligste kostnadene ved kontrollering og saksbehandling.  
 
Det legges ikke opp til differensiering av tilsynsavgiften fordi dette vil medføre mye 
ekstra saksbehandling og være praktisk vanskelig. Av helsemessige årsaker er det 
en fordel at ikke alle små eller midlertidige utsalgssteder selger tobakk. 
 
Tilsynsavgift for tobakkssalgssteder bør fastsettes snarets, fordi den er vesentlig for 
en virksomhets vurdering av lønnsomhet av tobakksalg og forutsigbarhet for 
bransjen.    
 
Økonomiske konsekvenser: 
Dersom kommunen fastsetter maksimumssatser, kr 4500, for tilsyn av 
tobakksalgsstedene, kan dette gi kommunen inntekter på 90 000 kroner ved 20 
utsalgssteder, men utgiftene for kommunen antas likevel å bli noe høyere. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at tilsynsavgift fastsettes etter tobakkssalgsforskriftens 
maksimumssatser, jf. rådmannens innstilling i saken.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1973-03-09-14?q=tobakksskadeloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-09-21-1446
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K-7/18 
Søknad om lån - Renovering av Brønnerud Grendehus 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  13/03932-4 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 1/18 24.01.2018 
2 Formannskapet 5/18 31.01.2018 
3 Kommunestyret 7/18 14.02.2018 
 
 
 
 

Formannskapets innstilling 31.01.2018: 
1. Det innvilges et lån på 620 000 kr til Foreningen Brønnerud Grendehus,      

organisasjonsnummer 999 018 947. 
2. Lånet finansieres med bruk av kommunens disposisjonsfond. 
3. Lånebeløpet utbetales når det foreligger tilsagn om fullfinansiering av    

byggetrinn 2. 
4. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide og signere lånedokumenter og oppdatere 

avtalen i tråd med føringer i denne saken. 
_____ 

 
 

Behandlinger: 
 
Formannskapets behandling 31.01.2018: 
Formannskapet ber om en redegjørelse til kommunestyrets behandling for om det 
kan gis lånegaranti eller kan finansieres på annen måte, jf. pkt. 2. 
 
Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 31.01.2018:  
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 24.01.2018: 
Hovedutvalget drøftet seg fram til følgende fellesforslag: Tilsvarer hovedutvalgets 
innstilling. 
 
Votering: Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 24.01.2018: 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 
 

_____ 
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Saksfremlegg: 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Det innvilges et lån på 620 000 kr til Foreningen Brønnerud Grendehus, org 

nummer 999 018 947. 
2. Lånet finansieres med bruk av kommunens disposisjonsfond. 
3. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide og signere lånedokumenter i tråd med 

føringer i denne saken. 
 
Ås, 09.01.2018 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg: 
1 Søknad med nedbetalingsplan 
2 Tilskuddsbrev 
3 Avtale Brønnerud 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Økonomisjef 
Etatsjef for teknikk og miljø  
 
 
 
Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Foreningen Brønnerud Grendehus søker kommunen om et lån på 620 000 kr til 
fullfinansiering av renovering av Brønnerud Grendehus.  
 
Fakta i saken: 
 
Foreningen Brønnerud Grendehus, Org nummer 999 018 947  har som formål å 
restaurere Brønnerud gamle skole og herredshus/Brønnerud Grendehus.  
Foreningen ble etablert i 2012 og har følgende styre i følge enhetsregisteret: 
 

https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=999018947
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Styrets leder:  Hanne Kirstine Støkken 

Nestleder:  Leif Øistein Kvarme 

Styremedlem: Rune Torgersen, Stig Ekstrøm, Anders Herskedal Torgersen, Karin 

Elisabeth Gjems Børresen 

Det er Ås kommune som eier bygningen. Bygget har vært utsatt for brann. Det var 
opprinnelig satt av midler i kommunens investeringsbudsjett til renovering av bygget 
etter brannen.  Kommunens investeringsprosjekt 0677 Oppussing av det gamle 
skolebygget på Brønnerud hadde en bevilget ramme i 2013 på 1 147 000 kr. Av dette 
var 550 000 kr finansiert med forsikringspenger som var avsatt på fond i balansen.  
Kommunen overførte i 2013 kr 1 147 000 til Foreningen Brønnerud Grendehus etter 
avtale om at foreningen skulle stå for renovering av bygget.  Prosjektet er etter dette 
avsluttet i investeringsregnskapet til Ås kommune. 
 
I henhold til gjeldende avtale med foreningen skal foreningen ha ansvar for å sette 
bygningen i tilnærmet samme stand som den en gang så ut tidligere. Bygningen har 
vært utsatt for brann og har fortsatt brannskader innvendig. Utvendig er taket 
utbedret for å sikre bygget mot nedbør.   
 
Med egenkapital og tilskudd fra Sparebankstiftelsen på 700 000 kr har foreningen 
midler til gjennomføring av fase 1, utvendig renovering.  Brønnerud Grendehus søker 
kommunen om et lån på 620 000 kr til delfinansiering av prosjektet, det vil si fase 2 
innvendig renovering av første etasje. 
 
Rådmannen anbefaler at det gis et lån for å sikre at bygget blir renovert og igjen kan 
tas i bruk av kommunens innbyggere. Forutsetninger for lånet vil være som følger: 
 
- Kommunen kan disponere bygningen til kommunale virksomheter etter nærmere 

avtale med foreningen. Kommunen skal dekke direkte kostnader knyttet til 
kommunens bruk, herunder strøm og renhold.  

- Ved mislighold av lånet overtar kommunen disposisjonsrett over bygningen.  
- Det gis to års avdragsfrihet. 
- Nedbetalingstiden er 7 år.  
- Lånerenten settes til kommunens gjennomsnittlige lånerente, for tiden 2 %.  

 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det forutsettes at foreningen Brønnerud Grendehus dekker løpende renter og 
avdrag.  Lånet vil dermed ikke endre kommunens netto driftsresultat. Det vil alltid 
være en risiko knyttet til et lån, men dette må vurderes opp mot nytten av tiltaket som 
lånet skal finansiere.  Rådmannen mener at foreningen vil kunne få inntekter ved 
utleie og andre arrangementer som bidrar til at de kan dekke løpende renter og 
avdrag.  
 
Miljømessige konsekvenser: 
Et kommunalt lån vil bidra til å sette i stand Brønnerud Grendehus, som har en viktig 
kulturhistorisk betydning for kommunen.   
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Alternativer: 
Det gis ikke lån. Foreningen Brønnerud Grendehus kan da gjennomføre fase 1, 
utvendig renovering. De må deretter søke annen finansiering for fase 2, innvendig 
renovering. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at søknad om lån fra foreningen Brønnerud Grendehus 
innvilges.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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K-8/18 
Tømrernes feriehjem og Askehaugåsen  
- Gjennomføring og finansieringsmodell 
 
Saksbehandler:  Nils Erik Pedersen Saksnr.:  16/01995-20 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 5/18 25.01.2018 
2 Formannskapet 6/18 31.01.2018 
3 Kommunestyret 8/18 14.02.2018 
 
 
 

Formannskapets innstilling 31.01.2018: 
I forbindelse med utarbeidelse og gjennomføring av områdereguleringsplan for 
Tømrernes feriehjem og Askhaugåsen hyttefelt kan følgende forutsetninger legges til 
grunn: 

1. Antall tillatte boenheter i området økes fra 450 til 460.  
2. Endring i intern fordeling av antall boenheter mellom de ulike feltene skal 

beskrives og tydelig fremkomme når områdereguleringsplanen legges ut til 
offentlig ettersyn. Endelig fordeling avklares gjennom planvedtaket. 

3. Ås kommune tilbyr momsavtale i tråd med K-Sak 52/15. 
4. Det gis ikke økonomiske bidrag til hverken planarbeidet eller etterfølgende 

gjennomføring av planen. 
5. Hovedvei inn til området kan reguleres som offentlig vei, øvrige veier skal 

reguleres til privat vei og privat felles atkomst. 
6. Alle parter som kan bli berørt, må varsles og høres, både ved planarbeidet og i 

andre sammenhenger som kan påvirke deres interesser. 
_____ 

 
 
 

Behandlinger: 
 
Formannskapets behandling 31.01.2018: 
Rådmannen endret sin innstilling i punkt 1 slik at alt etter første setning strykes. 
 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet Håvard Steinsholts forslag i HTM som alternativ til 
punkt 1: 
Reguleringsplanen utarbeides på vanlig måte og må forholde seg til de føringer som 
er gitt. Eventuell justering av boenheter osv. må skje som en del av dette. 
 
Votering: (8 stemmer) 
Punkt 1 i rådmannens endrede innstilling ble tiltrådt 5-3 (SV, MDG,V) ved alternativ 
votering mot SV’s forslag. 
Hovedutvalgets innstilling forøvrig til og med punkt 6, ble enstemmig tiltrådt.  
 
Formannskapets innstilling 31.01.2018: 
Se øverste i dokumentet. 

_____ 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 25.01.2018: 
Håvard Steinsholt(SV) fremmet følgende forslag om endringer i rådmannens 
innstilling:  
 

Alternativ til punkt 1:  
Reguleringsplanen utarbeides på vanlig måte og må forholde seg til de føringer som 
er gitt. Eventuell justering av boenheter osv. må skje som en del av dette. 
 

Følgende utgår i punkt 5: 
« merket «Primæratkomst» i figur 1». 
 

Nytt tilleggspunkt 6:  
Alle parter som kan bli berørt, må varsles og høres, både ved planarbeidet og i andre 
sammenhenger som kan påvirke deres interesser. 
 

Utvalget drøftet seg frem til følgende fellesforslag om tilleggspunkt 7: 
HTM ønsker å gjennomføre befaring(fellesforslag). 
 

Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1 til 4 ble vedtatt 7-2 (SV,MDG) ved alternativ votering 
mot SV’s forslag punkt 1. 
Rådmannens innstilling punkt 5 med SV’s endring ble enstemmig vedtatt.  
SV’s forslag om tilleggspunkt 6 ble enstemmig vedtatt. 
Fellesforslag om tilleggspunkt 7 ble enstemmig vedtatt. 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 25.01.2018: 
I forbindelse med utarbeidelse og gjennomføring av områdereguleringsplan for 
Tømrernes feriehjem og Askehaugåsen hyttefelt kan følgende forutsetninger legges 
til grunn: 

1. Antall tillatte boenheter i området økes fra 450 til 460. Dette skjer gjennom 
konvertering av inntil 235 fritidsboliger til helårsboliger og etablering av inntil 
225 nye boenheter, inklusive 50 enheter på Askehaugåsen boligfelt. 

 
2. Endring i intern fordeling av antall boenheter mellom de ulike feltene skal 

beskrives og tydelig fremkomme når områdereguleringsplanen legges ut til 
offentlig ettersyn. Endelig fordeling avklares gjennom planvedtaket. 

 
3. Ås kommune tilbyr momsavtale i tråd med K-Sak 52/15. 
 
4. Det gis ikke økonomiske bidrag til hverken planarbeidet eller etterfølgende 

gjennomføring av planen. 
 
5. Hovedvei inn til området kan reguleres som offentlig vei, øvrige veier skal 

reguleres til privat vei og privat felles atkomst. 
 
6. Alle parter som kan bli berørt, må varsles og høres, både ved planarbeidet og i 

andre sammenhenger som kan påvirke deres interesser. 
 

7. HTM ønsker å gjennomføre befaring. 
 

_____ 
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Saksfremlegg: 
 
Rådmannens innstilling: 
I forbindelse med utarbeidelse og gjennomføring av områdereguleringsplan for 
Tømrernes feriehjem og Askhaugåsen hyttefelt kan følgende forutsetninger legges til 
grunn: 

1. Antall tillatte boenheter i området økes fra 450 til 460. Dette skjer gjennom 
konvertering av inntil 235 fritidsboliger til helårsboliger og etablering av inntil 
225 nye boenheter, inklusive 50 enheter på Askhaugåsen boligfelt. 

2. Endring i intern fordeling av antall boenheter mellom de ulike feltene skal 
beskrives og tydelig fremkomme når områdereguleringsplanen legges ut til 
offentlig ettersyn. Endelig fordeling avklares gjennom planvedtaket. 

3. Ås kommune tilbyr momsavtale i tråd med K-Sak 52/15. 
4. Det gis ikke økonomiske bidrag til hverken planarbeidet eller etterfølgende 

gjennomføring av planen. 
5. Hovedvei inn til området merket «Primæratkomst» i figur 1 kan reguleres som 

offentlig vei, øvrige veier skal reguleres til privat vei og privat felles atkomst. 
 

 
Ås, 15.01.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg:  
1. Informasjon om stiftelsen byggfag 
2. Oversendt brev om finansiering 
3. Avtale om regulering Askehaugåsen okt 17 
4. Saksinnlegg gjennomføring og finansieringsmodell 
5. Plankart Askehaugåsen - Hyttefelt og boliger 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Se HTM-Sak 21/17, 30.03.2017 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Stiftelsen Byggfag 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Stiftelsen Byggfag har engasjert Kvernaas arkitekter for å utarbeide en 
områdereguleringsplan for Tømrernes feriehjem og Askhaugåsen hyttefelt. I 
forbindelse med planarbeidet ønsker Stiftelsen noen prinsipielle avklaringer fra Ås 
kommune som er avgjørende for å vurdere finansieringen og risikoen i prosjektet. 
 
Stiftelsen har beregnet at føringene fra Ås kommunes boligprogram vanskeliggjør en 
forsvarlig økonomi i prosjektet. Det ønskes at Ås kommune vurderer økonomisk 
bidrag for gjennomføring av planarbeid og infrastruktur, alternativt en økning og 
intern omfordeling av nye boliger i planprogrammet.  
 
Fakta i saken: 
 
Bakgrunn: 
Området Tømrernes Feriehjem med Askehaugåsen er et hytteområde nordvest i Ås 
kommune ved Nesset i Nordby. I kommuneplan for Ås er området kjent som 
Tømrerens feriehjem avsatt til fritidsbebyggelse, og deler av Askehaugåsen er avsatt 
til kombinert fritids- og boligbebyggelse. Hele området er foreslått omformet til 
boligformål med helårsbruk, og er gitt hensynssone med krav om felles planlegging i 
kommuneplanen. 
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Området har vært tatt i bruk til fritidsformål siden 30-tallet. Stiftelsen byggfag er 
største grunneier i området og har tidligere drevet hytteområdet som ble anlagt for 
foreningens medlemmer. Hyttene er siden blitt omsatt på det frie markedet, og er ikke 
lenger forbeholdt foreningens medlemmer. Stiftelsen er likevel fortsatt en betydelig 
grunneier i området, og eier blant annet veiarealene og større restarealer i området. 
 
Stiftelsen har tatt initiativ til å regulere området avsatt med hensynssone med krav 
om felles planlegging, og har utarbeidet et planprogram for områderegulering utført 
av Kvernaas Arkitekter AS. Kommunen har deltatt aktivt i dialog med tiltakshaver om 
planarbeidet. Forslag til planprogram omfatter hele området avsatt med hensynssone 
med krav om felles planlegging, og inkluderer også arealet for Askehaug gård avsatt 
til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel, for å sikre planmessig sammenheng 
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mellom de tre foreslåtte boligområdene. Kommunens boligprogram åpner for å 
etablere 450 boenheter i området samlet sett. 
 
Status i planarbeidet 
Planarbeid i området ble igangsatt sommeren 2016. Det ble utarbeidet forslag til 
planprogram, som ble fastsatt av HTM i møte 30.03.2017 etter offentlig høring (se 
HTM-Sak 21/17). Planprogrammet fastsetter behov for utredninger, 
medvirkningsopplegg og redegjør for enkelte grunnprinsipper for reguleringsarbeidet. 
 
Det er tidlig avdekket at teknisk infrastruktur og tomtestruktur er betydelige 
utfordringer for regulering av området til boliger med helårsbruk. Mulige løsninger for 
utbedret veinett er redegjort for i planprogrammet. Disse inkluderer behov for ny 
hovedatkomst til området, og justeringer i det interne veinettet. Den foretrukne 
løsningen for hovedatkomst er foreslått fra nordøst, langs avgrensningens ytterkant 
og tilknyttet Askehaugveien i øst. Dette muliggjør stenging og bedre kontroll på 
avkjørsler mot fylkesvei 156, og gir forsvarlige stigningsforhold for atkomstveien med 
mulighet for kommunal overtakelse. 
 

 
 
Figur 1. Fra forslag til planprogram (HTM-Sak 21/17) 

Finansiering av nødvendige tiltak for infrastruktur er en utfordring. Flere modeller er 
skissert, men det er behov for avklaringer fra kommunen for å komme videre. En 
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vesentlig utfordring er forholdet mellom utnyttelse, boligantall og finansieringsbehov. 
Dersom kun nye boliger skal finansiere vei og andre tiltak, vil dette etter all 
sannsynlighet overskride boligtallet satt i boligprogrammet, alternativt kreve endret 
fordeling mellom de ulike planområdene. Øvrige myndigheter er svært skeptisk til 
forslaget om å omforme området til helårsbruk, som bryter med hensyn i regional 
plan for samordnet areal- og transportplanlegging, og ser helst at antall nye boliger i 
området holdes så lavt som mulig og i tråd med kommuneplanens boligprogram. 
 
Videre regulering av området er utsatt til spørsmål om finansering av infrastruktur og 
planarbeid er avklart. 
 
Finansieringsmuligheter 
Forslagsstiller har identifisert behov for investeringer i bl.a.: 
• Ny atkomstvei fra nordøst som knyttes til Askehaugveien med ny rundkjøring 
• Ny gang og sykkelvei til Askehaugveien 
• Utbedring/ utbygging av internt veinett 
• Ny hovedvannledning/ tilførsel inn i området fra NØ 
• Utbedring/ utbygging av intern vannforsyning 
• Utbedring av strømtilførsel og internt ledningsnett. 
 
Dette kommer i tillegg til kostnadene til planarbeidet. Samlet har forslagsstiller 
estimert kostnadene til 85 mill. kr. ex. mva. 
 
Det redegjøres for ulike finansieringsløsninger: 

1. Privat finansiering 
2. Offentlig finansiering 
3. Offentlig/privat samarbeid 

 
Forslagsstiller ønsker at det inngås en forpliktende avtale mellom Stiftelsen og Ås 
kommune som avklarer roller, ansvar og finansiering. 
 
Det foreslås at kommunen skal forplikte seg til å dekke 50% av kostnadene for 
utarbeiding av områdeplanen. 
 
Dersom utbyggingen skal være selvfinansierende har Stiftelsen beregnet at det er 
behov for følgende justering av boligprogrammet (tilsvarende antall i 

kommuneplanens boligprogram i parantes): 
  
Askehaugåsen – nytt boligfelt: 50 nye boliger     (50)  
Askehaugåsen- hyttefelt, ca. 65 hytter som bruks-endres   (100)  
Tømrernes hyttefelt, ca.170 hytter som bruks-endres 170   (170)  
Tømrernes, ca. 175 nye boliger       (130)  
Sum Boliger 460         (450) 
 
Konsekvensene av en intern omfordeling av antall boenheter mellom de ulike 
områdene er ikke utredet. Det er imidlertid hverken teknisk eller økonomisk realistisk 
at alle fritidsboligene konverteres til helårsboliger. Den største endringen skjer ved en 
overflytting av 35 boligenheter fra Askehaugåsen hyttefelt til Tømrernes hyttefelt. Det 
skjer m.a.o. en endring fra konvertering av hytte til bolig til nyetablering av bolig. 
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Det beskrives også en alternativ modell hvor antall boenheter beholdes i tråd med 
boligprogrammet ved at kommunen dekker infrastrukturkostnadene til ny innfartsvei, 
rundkjøring, fortau og VA inn til området, beregnet til 40 mill. kr. ex. mva. 
 
En viktig forutsetning for finansieringen er at eksisterende hytter som konverteres til 
bolig er med å bidrar økonomisk. Dette kan delvis sikres gjennom bruk av 
refusjonsreglene i plan og bygningslovens kap. 18. 
  
Refusjonsreglene ved opparbeidelse av vei i regulert område 
 
Refusjonsreglene i plan- og bygningsloven kap. 18 (pbl.) kan benyttes for å 
finansiere opparbeidelse av veier i regulert område. Alternativer er kommunalt 
tilskudd, utbyggingsavtaler, privatrettslige avtaler eller privat finansiering ved salg av 
boliger. Både private tiltakshavere og kommunen kan bruke refusjon for finansiering 
av veiutbygging.  
 
Reglene om refusjon trekker opp klare rammer for hvem som kan kreve refusjon, når 
og for hva refusjon kan kreves, og hvem som er refusjonspliktige. Krever tiltakshaver 
refusjon etter pbl. vil reglene slå inn fullt ut. Tiltakshaver kan derfor ikke velge bort 
refusjon for areal som er refusjonspliktig etter pbl. når den private vil bruke 
refusjonsreglene, og for eksempel isteden inngå private avtaler med eiere om bidrag. 
Videre kan heller ikke areal som etter bestemmelsene i pbl. ikke er refusjonspliktig 
areal, inkluderes i refusjonssaken gjennom en privat avtale om bidrag. Bidraget må 
derfor i sistnevnte tilfelle eventuelt dekkes gjennom private avtaler utenfor 
refusjonssaken.  
 
Private utbyggere kan bare kreve refusjon når opparbeidelsen av anlegget kan 
pålegges av kommunen og utbygger oppnår byggeklare areal ved tiltaket, jf. pbl. § 
18-3. Opparbeidelsesplikt for vei oppstår når areal i et regulert område bebygges, 
eksisterende bygg utvides vesentlig, endrer vesentlig bruk (bruksendring fra 
fritidsbolig til helårsbolig) eller eiendommer opprettes eller endres, jf. pbl. § 18-1. 
Opparbeidelseskravet gjelder for offentlig vei og overtas av kommunen etter 
ferdigstillelse. Refusjon etter pbl. kan også kreves av den som opparbeider regulert 
fellesareal som felles avkjørselsvei, etter vilkår i byggetillatelsen, jf. pbl. § 18-2. Slike 
veier forblir private etter utbygging. I områder hvor det både skal opparbeides 
offentlige veier og private veier skal de private veiene behandles som en 
refusjonsenhet.   
 
Refusjonsreglene gir tiltakshaver rett til å kreve refusjon fra arealer som får nytte av 
veiopparbeidelsen. Disse er ubebygd areal som ved tiltaket oppfyller krav til adkomst 
til offentlig veg direkte eller via felles privat avkjørsel. Dette gjelder også areal med 
saneringsmoden bebyggelse eller bebyggelse med lavere verdi enn verdien av tomt 
den beslaglegger. Som ubebygd regnes også del av areal som kan bebygges 
selvstendig eller areal med bebyggelse mindre enn 2/3 av tillatt utnyttelse. Areal som 
har fått midlertidig utsettelse med oppfyllelse av veikravet blir også refusjonspliktig 
når forpliktelsen oppfylles gjennom tiltaket, jf. pbl. § 18-1, 3. ledd. Dette vil for 
eksempel gjelde når fritidsboliger tillates endret til helårsbolig og 
opparbeidelsesplikten utsettes etter nevnte bestemmelse. Refusjon for egne enheter 
for privat fellesareal, jf. pbl. § 18-2, belastes de areal som veiene skal tjene. 
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Den refusjonsberettigede kan kreve dekket utgifter som har vært nødvendige for å 
oppfylle kraven om opparbeidelse etter pbl. Bestemmelsen representerer en 
avgrensning av utgiftene som kan tas med i refusjonskravet. Det antas at utgifter til 
reguleringsplan faller utenfor. Refusjonsbeløpet forfaller som hovedregel 5 uker etter 
refusjonsvedtaket er meddelt de refusjonspliktige. For ubebygd del av bebygd 
eiendom forfaller ikke kravet før deling eller eiendommen bebygges. 
 
Det er ikke behov for en egen avtale med kommunen om å fatte refusjonsvedtak. 
Kommunens plikter følger direkte av pbl. Tiltakshaver har ansvar for å fremlegge 
tilstrekkelig dokumentasjon i saken innen de frister som gjelder, og skal varsle de 
økonomiske berørte. 
 
Et annet viktig finansieringsvirkemiddel er fritak for m.v.a. 
 
Merverdiavgift 
Private utbyggere kan i medhold av plan- og bygningsloven, eller i en 
utbyggingsavtale, få krav om å opparbeide kommunal infrastruktur som er nødvendig 
for at utbyggingen kan realiseres.  
 
I hovedsak gjelder det opparbeidelse av kommunale veier og trafikkanlegg, vann- og 
avløpsanlegg, samt nødvendige tilknytninger og sammenkoblinger til eksisterende 
infrastruktur. I enkelte tilfeller kan det også dreie seg om privat opparbeidelse av 
friområder, lekearealer etc. Utbygger prosjekterer, bygger og bekoster 
infrastrukturen, men har ikke mulighet til fradrag eller kompensasjon for 
merverdiavgift. Merverdiavgiften blir derfor en endelig kostnad i prosjektet.  
 
Dersom kommunen bygger anleggene selv, blir ikke merverdiavgiften en endelig 
kostnad, jf lov om merverdiavgift (mval) og lov om kompensasjon av merverdiavgift 
for kommuner, fylkeskommuner mv. Utbygger og kommunen kan inngå momsavtaler 
basert på anleggsbidragsmodellen eller justeringsmodellen, som innebærer at 
utbygger lovlig kan benytte momsposisjonen til kommunen for å få 
merverdikostnadene løftet av prosjektene. 
 
Kommunestyret behandlet den 2/9-2015 i K-Sak 52/15 «Kommunens bruk av 
momsavtaler - Anleggsbidragsmodellen og justeringsmodellen» med følgende 
vedtak: 
 

1. Ved utbyggingsprosjekter, hvor den private utbygger skal etablere 
infrastrukturanlegg vederlagsfritt for kommunen, kan Ås kommune inngå 
momsavtaler basert på anleggsbidragsmodellen og justeringsmodellen der 
dette finnes hensiktsmessig, og der anleggskostnadene til kommunal 
infrastruktur eks. mva overstiger 5 MNOK med årlig regulering i henhold til 
kostnadsdeflator for kommunene. Spørsmålet om bruk av 
anleggsbidragsmodellen og justeringsmodellen skal som hovedregel avklares 
gjennom utbyggingsavtale.  

2. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle og inngå momsavtaler med 
utbyggere som nevnt under punkt 1.  

3. Kommunen skal ha mellom 2 og 10 % av fakturert beløp eks mva. til å 
administrere ordningen dekket av utbygger. Kommunen kan i tillegg beholde 
en andel av den refunderte momsen.  
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Vurdering: 
Kommunestyret har gjennom kommuneplan signalisert et ønske om at hele området 
omformes til boligformål med helårsbruk. Det er imidlertid topografiske utfordringer i 
området som medfører at det neppe er økonomisk realistisk med konvertering av all 
fritidsbebyggelse og det vil nok til en viss grad også i fremtiden være kombinert 
fritids- og boligbebyggelse i området. 
 
Stiftelsen Byggfag fremmer ulike forslag for å sikre forutsigbarhet i prosjektet og en 
forsvarlig økonomi. 
 
Følgende offentlige virkemidler er diskutert: 

1. Offentlig finansiering 
2. Bruk av momsavtaler 
3. Bruk av refusjon etter PBL kap.18 
4. Justering av boligprogrammet 

 
Områdereguleringer er en offentlig oppgave. Det er imidlertid ikke uvanlig at dette 
gjennomføres av private i samarbeid med kommunen. Det kan ikke kreves gebyr for 
områdereguleringer. Kommunen stiller med betydelig saksbehandlingsressurser og 
rådmannen anser at dette utgjør det bidraget kommunen kan stille til rådighet. 
 
Finansiering av teknisk infrastruktur i utbyggingsområder forestås normalt av 
utbygger. En kommunal finansiering i et område som dette vil kunne skape 
presedens for andre tilsvarende saker og kan ikke anbefales ut i fra prinsipper om 
likebehandling og kommunens økonomiske situasjon. 
 
Refusjonsbehandling og momsavtaler er oppgaver som kommunen enten er pliktig å 
gjennomføre etter lovverket eller kan velge å tilby. Rådmannen er av den oppfatning 
at disse virkemidlene utgjør en betydelig økonomisk fordel for tiltakshaver og anser at 
dette er et fornuftig bidrag til gjennomføring av planen. 
 
Forslaget til justering av boligprogrammet utgjør en endret intern fordeling og i tillegg 
introduseres 45 ny boenheter på Tømrernes hyttefelt. Det er gjort en vurdering av at 
det kun er 65 hytter som det er realistisk å konvertere til boliger på Askhaugåsen 
hyttefelt. Det eksisterer etter det rådmannen har fått opplyst ikke lenger noen 
velforening på Askehaugåsen. Oppsitterne har dermed ikke fått anledning til å uttale 
seg om forslaget. Dette må derfor beskrives når planen legges ut på høring slik at 
oppsittere i området får anledning til å uttale seg.       
 
Plan- og utviklingsavdelingen vurderer at en økning på 10 enheter i området som 
helhet ikke vil gi noen umiddelbare konsekvenser for området på overordnet nivå, for 
eksempel med tanke på trafikkavvikling. Det er likevel verdt å merke seg at det i 
departementets behandling av øvrige myndigheters innsigelse ved felt B14 
(Askehaug gård) ble vurdert at arealinnspillet kunne godkjennes dersom omfanget 
ble redusert med 20 boenheter, for å begrense omfanget av boenheter i et såpass 
bilavhengig område. 
 
Fordelingen av nye boenheter innenfor området som helhet gjør også liten forskjell 
på overordnet nivå, men det ville være en fordel om vekten av nye boenheter ble 
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konsentrert mot øst i planområdet, der nærheten til tjenester som skole, barnehage 
og handelstilbud, samt tilknytning til lokale og regionale busstjenester, er størst.  
 
Det foreløpig anslåtte omfanget av hyttetomter i Askehaugåsen som kan omformes til 
helårsbruk vurderes også fortsatt som et usikkert anslag, og det tas forbehold om at 
det skal kunne gjøres konkrete vurderinger både av omfang og fordeling mellom 
delfelter i den videre behandlingen av et forslag til reguleringsplan. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ved bruk av rådmannens innstilling foreligger det ikke økonomiske konsekvenser 
utover påløpt administrasjon og risiko ved bruk av momsavtaler og refusjoner. 
Omfanget av overtagelse av teknisk infrastruktur påvirker kommunens 
driftskostnader. 
 
Ved alternativ innstilling med økt kommunal deltagelse tilkommer kostnader til 
planarbeid og/eller infrastrukturtiltak. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
En planmessig oppgradering av området med oppgradering av teknisk infrastruktur 
og tilrettelegging for helårsbebyggelse vil bedre boforholdene og muliggjøre en 
generell opprydding i hele området. 
 
Alternativer: 
Ut over bruk av refusjonsreglene og momsavtaler kan kommunen velge å 
imøtekomme stiftelsen med å dekke 50% av plankostnadene, stipulert til 4 mill. kr. 
 
Boligprogrammet kan opprettholdes slik det er vedtatt og kommunen kan bevilge 
midler til etablering av teknisk infrastruktur. 
 
Boligprogrammet kan opprettholdes uten at det bevilges kommunale midler til 
prosjektet. Det vil da være en risiko for at prosjektet ikke er økonomisk 
gjennomførbart for Stiftelsen. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at Stiftelsen utnytter de muligheten som finnes i momsavtaler 
og refusjonsreglene i plan og bygningslovens kap. 18. 
 
Rådmannen finner at en total økning på 10 boenheter fra 450 til 460 boenheter i 
boligprogrammet er en akseptabel endring for å tilrettelegge for en ønsket 
opprydding i området.  
 
Intern endring i antall boenheter i området skal beskrives i områdeplanen slik at dette 
fremkommer når den legges ut på høring. En endelig justering må avklares gjennom 
planarbeidet. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart  
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K-9/18 
Barnefattigdom 
 
Saksbehandler:  Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.:  16/03131-9 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 2/18 23.01.2018 
2 Hovedutvalg for helse og sosial 5/18 24.01.2018 
3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 4/18 24.01.2018 
4 Formannskapet 15/18 31.01.2018 
5 Kommunestyret 9/18 14.02.2018 
 
 
 

Formannskapets innstilling 31.01.2018: 
For å bekjempe barnefattigdom er det viktig at det settes inn målrettede tiltak som gir 
langsiktig effekt i tillegg til de kortsiktige tiltakene. 
 

1. Det er behov for å supplere de eksisterende tiltakene rettet mot barn i  
- lavinntektsfamilier, og det skal jobbes videre med tiltak rettet mot barns 

ferie og fritid slik som; 
- Opplevelseskort 
- Utlånsordning for utstyr 
- Sommerjobb for ungdom 
- Gratis idrettsskole til 1.klasse 
- Ferietilbud for barn ungdom og familier 
 

Sommerjobb for ungdom bør få høy prioritet. 
 

2. Det er behov for å undersøke årsaken til at Ås har relativt sett flere barn i  
husholdninger med lav inntekt enn de andre kommunene i Follo, og det  
må særlig undersøkes hvilke fellesnevnere som ligger til grunn hos de gjeldende 
familiene, og hvordan studentfamilier slår ut på statistikken.  
 

En av de viktigste faktorene for å bekjempe barnefattigdom er at familien har 
lønnet arbeid. HHS ber om en oversikt over hvordan programmer/etater 
samarbeider for å få flest mulig i arbeid, og utvalget peker spesielt på 
kvalifiseringsprogrammet, som er et av statens viktigste virkemidler mot 
bekjempelse av fattigdom i kommunen. I 2016 hadde kommunene et 
underforbruk på 1 m NOK i programmet, og rådmannen bes gjøre rede for 
oppnådde resultater i 2017, samt plan for 2018, og hvordan dette programmet og 
andre tiltak benyttes for bekjempelse av fattigdom. 
 

Resultatet av disse undersøkelsene og en plan for videre oppfølging legges frem 
for politisk behandling innen 30. juni 2018. 

 

3. Ås kommune iverksetter prosessen for å endre tilhørighet fra kommunegruppe 4 
til kommunegruppe 3 i husbankens bostøtteordning. 

 

4. Det vurderes tiltak for å øke tilgangen på familievennlige utleieboliger i kommunal 
regi. 

 

5. Budsjettendringer iht. disse tiltak behandles i budsjettregulering for 1.tertial 2018. 
 

_____ 
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Behandlinger: 
 

Formannskapets behandling 31.01.2018: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet forslag om:  

 HOK’s innstilling  

 følgende presisering fra ungdomsrådet: Sommerjobb for ungdom bør få høy 
prioritet 

 følgende del av Rubina Mushtaq Rikheims forslag pkt. 3 i HHS:  
En av de viktigste faktorene for å bekjempe barnefattigdom er at familien har 
lønnet arbeid. HHS ber om en oversikt over hvordan programmer/etater 
samarbeider for å få flest mulig i arbeid, og utvalget peker spesielt på 
kvalifiseringsprogrammet, som er et av statens viktigste virkemidler mot 
bekjempelse av fattigdom i kommunen. I 2016 hadde kommunene et 
underforbruk på 1 m NOK i programmet, og rådmannen bes gjøre rede for 
oppnådde resultater i 2017, samt plan for 2018, og hvordan dette programmet 
og andre tiltak benyttes for bekjempelse av fattigdom.  

 

Votering: H’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 

Formannskapets innstilling 31.01.2018: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
  
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 24.01.2018: 
H, Ap og Sp framla egne skisser til ny innstilling. 
 

H fremmet følgende forslag til nytt punkt 3: 
   Ås kommune iverksetter prosessen for å endre tilhørighet fra    
   kommunegruppe 4 til kommunegruppe 3 i husbankens bostøtteordning. 
 

Ap fremmet følgende forslag til nytt punkt 4:  
  Det vurderes tiltak for å øke tilgangen på familievennlige utleieboliger i  
  kommunal regi.  
 

Hovedutvalget drøftet seg frem til følgende fellesforslag der punkt 3 fra H og punkt 4 
fra Ap inngår, inklusive rådmannens innstilling: 
 
For å bekjempe barnefattigdom er det viktig at det settes inn målrettede tiltak som gir 
langsiktig effekt i tillegg til de kortsiktige tiltakene. 
 

1. Det er behov for å supplere de eksisterende tiltakene rettet mot barn i  
lavinntektsfamilier, og det skal jobbes videre med tiltak rettet mot barns ferie 
og fritid slik som; 

- Opplevelseskort 
- Utlånsordning for utstyr 
- Sommerjobb for ungdom 
- Gratis idrettsskole til 1.klasse 
- Ferietilbud for barn ungdom og familier 

 

2. Det er behov for å undersøke årsaken til at Ås har relativt sett flere barn i  
husholdninger med lav inntekt enn de andre kommunene i Follo, og det  
må særlig undersøkes hvilke fellesnevnere som ligger til grunn hos de  
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gjeldende familiene, og hvordan studentfamilier slår ut på statistikken. 
 

Resultatet av disse undersøkelsene og en plan for videre oppfølging  
legges frem for politisk behandling innen 30. juni 2018. 
 

3. Ås kommune iverksetter prosessen for å endre tilhørighet fra    
kommunegruppe 4 til kommunegruppe 3 i husbankens bostøtteordning. 
 

4. Det vurderes tiltak for å øke tilgangen på familievennlige utleieboliger i  
kommunal regi.  
 

5. Budsjettendringer iht. disse tiltak behandles i budsjettregulering for  
1.tertial 2018.    
  

Sverre Strand Teigen (H) fremmet følgende tilleggspunkt til fellesforslaget: 
«Det settes av en egen pott til fortløpende dekning av kommunes eventuelle 
egenandel i tilskuddsordninger for bekjempelse av barnefattigdom og sosial 
utjevning. Forslag til behov, omfang og retningslinjer for bruk av disse midlene 
skal inngå i sak sammen med punkt 2 og 3 innen 30.06.2018.» 

 

Votering: 
H´s forslag til tilleggspunkt i fellesforslaget ble nedstemt 4-3(H). 
Hovedutvalgets fellesforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 24.01.2018: 
For å bekjempe barnefattigdom er det viktig at det settes inn målrettede tiltak som gir 
langsiktig effekt i tillegg til de kortsiktige tiltakene. 
 

1. Det er behov for å supplere de eksisterende tiltakene rettet mot barn i  
- lavinntektsfamilier, og det skal jobbes videre med tiltak rettet mot barns 

ferie og fritid slik som; 
- Opplevelseskort 
- Utlånsordning for utstyr 
- Sommerjobb for ungdom 
- Gratis idrettsskole til 1.klasse 
- Ferietilbud for barn ungdom og familier 

 

2. Det er behov for å undersøke årsaken til at Ås har relativt sett flere barn i  
husholdninger med lav inntekt enn de andre kommunene i Follo, og det  
må særlig undersøkes hvilke fellesnevnere som ligger til grunn hos de  
gjeldende familiene, og hvordan studentfamilier slår ut på statistikken. 
 

Resultatet av disse undersøkelsene og en plan for videre oppfølging  
legges frem for politisk behandling innen 30. juni 2018. 
 

3. Ås kommune iverksetter prosessen for å endre tilhørighet fra    
           kommunegruppe 4 til kommunegruppe 3 i husbankens bostøtteordning. 
 

4. Det vurderes tiltak for å øke tilgangen på familievennlige utleieboliger i  
           kommunal regi. 
 

5. Budsjettendringer iht. disse tiltak behandles i budsjettregulering for 1.tertial 
2018. 

_____ 
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Hovedutvalg for helse og sosials behandling 24.01.2018: 
Rubina Mushtaq Rikheim (H) fremmet følgende forslag:  
For å bekjempe barnefattigdom er det viktig at det settes inn målrettede tiltak som gir 
langsiktig effekt i tillegg til de kortsiktige tiltakene. 

1. Som rådmannens forslag. 
2. Brukergruppen kartlegges for å få mer kunnskap om målretting av tiltak, og for 

å se om det finnes fellesnevnere. Kartlegging må dele brukergruppen opp i 
ulike kategorier (eks studenter, arbeidsledige etc.) og i ulike aldersgrupper. 
Kartleggingen og forslag til målrettede tiltak skal legges frem for HHS innen 
30.06.18. 

3. En av de viktigste faktorene for å bekjempe barnefattigdom er at familien har 
lønnet arbeid. HHS ber om en oversikt over hvordan programmer/etater 
samarbeider for å få flest mulig i arbeid, og utvalget peker spesielt på 
kvalifiseringsprogrammet, som er et av statens viktigste virkemidler mot 
bekjempelse av fattigdom i kommunen. I 2016 hadde kommunene et 
underforbruk på 1 m NOK i programmet, og rådmannen bes gjøre rede for 
oppnådde resultater i 2017., samt plan for 2018, og hvordan dette programmet 
og andre tiltak benyttes for bekjempelse av fattigdom. Dette skal inngå i sak 
sammen med pkt. 2 innen 30.06.2018. 

4. Ås kommune iverksetter umiddelbart en prosess for tilhørighet fra 
kommunegruppe 4 til kommunegruppe 3 i Husbankens bostøtteordning. 

5. Tilsvarer rådmannens pkt. 2. 
 
Anne Karusbakken (Ap) fremmet følgende forslag: 

1. Det er behov for å supplere de eksisterende tiltakene rettet mot barn i 
lavinntektsfamilier, og det skal jobbes videre med tiltak rettet mot barnas ferie 
og fritid, slik som 
- Opplevelseskort  
- Utlånsordning for utstyr 
- Sommerjobb for ungdom 
- Gratis idrettsskole til 1. klasse 
- Ferietilbud for barn, ungdom og familier 

2. Det er behov for å undersøke årsaken til at Ås har relativt sett flere barn i 
husholdninger med lav inntekt enn de andre kommunene i Follo, og det må 
særlig undersøkes hvordan studentfamilier slår ut på statistikken. 

3. Som rådmannens punkt 2. 
4. Det vurderes tiltak for å øke tilgangen på familievennlige utleieboliger i 

kommunal regi. 
 
Odd Vangen (Sp) fremmet følgende forslag: 

1. Det gjennomføres en mer detaljert kartlegging av barnefattigdom i kommunen 
i samarbeid med barnevernet. 

2. Det legges fram en ny sak i kommunestyret der det også vurderes:  
1. Koordineringen av tiltak mellom NAV og kommunen 
2. Utleiepriser i kommunale boliger 
3. Lagerplass for og organisering av utlån/utleie av utstyr til barn 

Punkt 3 og 4 som i rådmannens innstilling. 
 
  



Ås kommune 

Kommunestyret 14.02.2018  Side 42 av 67 

 

Saroj Pal (SV) fremmet følgende forslag: 
Tiltak fremmes i forkant av budsjettregulering for 1. tertial. Det jobbes videre med 
ulike forslag til tiltak: 
- Styrke botilbud for barnefamilier som en del av den boligsosiale satsingen. 
- Styrke samarbeidet med frivillige, lag og organisasjoner. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
Forslagene fra partiene Ap, H, Sp, og SV følger saken. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 24.01.2018: 

1. Det jobbes videre med ulike forslag til tiltak: 
- Opplevelseskort 
- Utlånsordning for utstyr 
- Sommerjobb for ungdom 
- Gratis idrettsskole til 1. klasse 
- Ferietilbud for barn, ungdom og familier 

 
2. Budsjettendringer ihht disse tiltak behandles i budsjettregulering for 1. tertial 

2018 
 

Forslagene fra Ap, SV, H, Sp følger saken. Se hovedutvalgets behandling. 
_____ 

 

 
 
Ungdomsrådets behandling 23.01.2018: 
Nytt punkt 1:  

1. Det jobbes videre med ulike forslag til tiltak: 
- Opplevelseskort 
- Utlånsordning for utstyr 
- Sommerjobb for ungdom 
- Gratis idrettsskole for 1, 2 og 3. klasse 
- Ferietilbud for barn, ungdom og familier 
 
Sommerjobb for ungdom bør få høy prioritet. 

 
Nytt punkt 2: 

2. Ungdomsrådet ønsker en nærmere utredning av hvem som faller inn under 
målgruppen barn som lever i lavinntektsfamilier. En nærmere beskrivelse av 
aldersgruppe, kjønn og bosted vil gjøre det enklere å sette inn de rette 
tiltakene. 
 
3. Budsjettendringer ihht disse tiltak behandles i budsjettregulering for 1.tertial 
2018 

 
Votering: 
Ungdomsrådets innstilling ble enstemmig vedtatt 
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Ungdomsrådets vedtak 23.01.2018: 
1. Det jobbes videre med ulike forslag til tiltak: 
- Opplevelseskort 
- Utlånsordning for utstyr 
- Sommerjobb for ungdom 
- Gratis idrettsskole til 1, 2 og 3. klasse 
- Ferietilbud for barn, ungdom og familier 
 

Sommerjobb for ungdom bør få høy prioritet. 
 

2. Ungdomsrådet ønsker en nærmere utredning av hvem som faller inn under 
målgruppen barn som lever i lavinntektsfamilier. En nærmere beskrivelse av 
aldersgruppe, kjønn og bosted vil gjøre det enklere å sette inn de rette 
tiltakene. 
 

3. Budsjettendringer ihht disse tiltak behandles i budsjettregulering for 1.tertial 
2018 

_____ 
 
 
 

Saksfremlegg: 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Det jobbes videre med ulike forslag til tiltak: 

- Opplevelseskort 
- Utlånsordning for utstyr 
- Sommerjobb for ungdom 
- Gratis idrettsskole til 1. klasse 
- Ferietilbud for barn, ungdom og familier 

 
2. Budsjettendringer ihht disse tiltak behandles i budsjettregulering for 1. tertial 2018 
 
Ås, 17.01.2018 
 
Trine Christensen          Marit Leinhardt                    Ellen Benestad 
Rådmann                       Helse og sosialsjef              Oppvekst og kultursjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 
HHS 
HOK 
Formannskap 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: Ingen 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Statistikken viser at det i Ås kommune er ca. 305 barn som lever i lavinntektsfamilier. 
Ås utpeker seg blant «barn i husholdninger uten yrkestilknytning» og derav også 
ligger høyt på statistikken over husholdninger som defineres som avhengige av 
offentlige stønader. Kommunen har derfor satset mest på å rette innsatsen mot 
årsaken til problemene og hvordan vi i fellesskap kan løse de.  
Arbeidstilknytning vil for foreldrene kunne bidra til en tryggere og mer stabil økonomi, 
mestringsfølelse, opplevelsen av å gjøre noe meningsfullt, opplevelsen av å ha en 
verdi, selvfølelse og identitet, i tillegg til sosial inkludering og tilhørighet. Dette er 
vesentlig for å kunne fungere godt i sin hverdag, og kan motvirke dårlig psykisk 
helse. 
 
Likevel vil det være familier som ikke har denne muligheten. Derav har kommunen en 
rekke tjenester og tilbud som støtter opp under situasjonen. Spørsmålet er da «om 
dette er nok?» og om kommunen har satset på de beste tiltakene? 
 
Da denne gruppen øker i kommunen kan det være fare for at «forskjellene» blir 
stadig større og at stadig flere barn lider under dette. 
 
Kommunen søker derfor hele tiden på ulike tilskuddsordninger for å kompensere – 
og prøve ut nye tiltak. Utfordringen kan være å videreføre vellykkede tiltak, når 
«tilskuddsmuligheten» opphører og tiltaket må i tilfelle innlemmes i kommunens 
ordinære drift. 
 
Kommunen vil derfor jobbe videre med nye tiltak det nå er søkt tilskudd om, samt 
vurdere om tidligere gjennomførte tiltak bør re-innføres. Alt dette vil vurderes - og 
fremmes til behandling i budsjettregulering for 1. tertial 2018. 
 
Fakta i saken: 
 
Innledning 
I kommunestyremøtet 06.09.2017 ble 2 spørsmål om barnefattigdommen i Ås 
kommune besvart av ordfører. Det ledet til at kommunestyret bad om en sak om 
dette. 
 
For å måle omfanget av barnefattigdom bruker man lav inntekt som mål. Det vil si 
husholdninger med en inntekt som er lavere enn 60 % av medianinntekten i Norge. 
Med inntekt mener man samlet inntekt etter skatt, per husholdning.  
 
Dette er et relativt fattigdomsmål. Relativ fattigdom betyr å mangle de ressursene og 
sosiale mulighetene som er vanlig å ha i et samfunn. I et land som Norge, der den 
generelle levestandarden er høy, er det vanlig å bruke definisjoner av fattigdom som 
handler om mer enn fysisk overlevelse. Det betyr at fattigdom ikke bare handler om 
mangel på mat, klær og tak over hodet. 
 
Barnefattigdommen i Norge har vært økende siden begynnelsen av 2000-tallet. Fra 
2013 økte antallet fra 84 000 til 98 000 i 2015. Fattigdommen blant barn er nå høyere 
og vokser raskere enn fattigdom blant voksne. Men hva legger vi i ordet «fattigdom»? 
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I et land som Norge, der den generelle levestandarden er høy, er det vanlig å bruke 
definisjoner av fattigdom som handler om mer enn fysisk overlevelse. I dag 
innebærer fattigdom også det å mangle muligheter for å delta sosialt, på lik linje med 
resten av samfunnet (Fløtten 2008:17). Denne måten å definere fattigdom på, 
stammer fra Townsend (1979: 31), som definerte fattigdom slik: 
«En person er fattig dersom vedkommende mangler ressurser til å delta i samfunnets 
aktiviteter og å opprettholde den levestandarden som er vanlig i dette samfunnet.» 

Ifølge Bufdir er det 305 barn som lever i lavinntektsfamilier i Ås kommune. 
 
NAV- Ås: 
 
Målrettede tiltak for å styrke inkludering av barn – og unge i lavinntektsfamilier. 

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen:  

§ 1.Lovens formål  
Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og 
økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo 
selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv 
deltakelse i samfunnet. 
Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og 
samordnet tjenestetilbud. 
Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. 

 
I 2016 ble det fra Nav Ås søkt midler til bekjempelse av barnefattigdom, gjennom 
tilskuddsordningen «tilskudd til forebygging og bekjempelse av barnefattigdom». 
Tilskuddet ble tilkjent Nav Ås medio 2016, men først tatt i bruk januar 2017, da det 
ble opprettet en ny prosjektstilling; «familiekoordinator». Fylkesmannen hadde da 
endret tilskuddsordningen til «tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-
kontor for 2017.» Det vil si at den gamle ordningen med tilskudd til bekjempelse av 
barnefattigdom falt bort og ble erstattet av den nye nevnte tilskuddsordningen.  

Nav Ås har valgt å holde fokuset på barnefamilier og barnefattigdom også under 
prosjektmidlene for 2017, da det er en naturlig videreføring av arbeidet som 
nedlegges i forbindelse med prosjektmidlene gitt for 2016. Dette valget er forankret 
hos Fylkesmannen.  
Prosjektmidlene benyttes gjennom prosjektstillingen «familiekoordinator». 
Familiekoordinator fungerer som et bindeledd mellom NAV og andre tjenester i 
kommunen, med fokus på barn og barnefamilier.  
 
Målsettingen med tilskuddet til barnefattigdom er å bidra til utvikling av gode 
tjenester, samarbeidsmodeller, tiltak og virkemidler slik at NAV-kontoret ivaretar sitt 
ansvar etter loven. 
 
Det er nødvendig å forbygge barnefattigdom for å sikre barns velferd og inkludering. 
På lengre sikt er det viktig å forebygge fattigdom for å hindre at barn og unge blir 
marginalisert senere i livet. 
Familiekoordinator arbeider nå med kartlegging av kommunens utfordringer i forhold 
til sosialt og økonomisk vanskeligstilte barnefamilier som har behov for sosiale 
tjenester. Det arbeides med å kartlegge selve brukergruppen for å se om det finnes 
noen fellesnevnere. 
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Fokus på arbeid: 
To studier fra 2008 omhandler hvorvidt fattigdom går i arv mellom generasjoner. Den 
ene studien ”Barnevern og sosialhjelp” fra NOVA ser på forholdet mellom barnevern 
og sosialhjelp. Den andre ” Går fattigdom i arv? Langtidseffekter av å vokse opp i 
familier som mottar sosialhjelp” fra Fafo ser på langtidseffektene av å vokse opp i 
familier som mottar sosialhjelp. Begge studier konkluderer med at det foreligger 
vesentlig overføring av fattigdom, sosial ulikhet og sosial eksklusjon mellom 
generasjoner i Norge i dag. 
 
Tall fra Barne- Ungdoms- og Familiedirektoratet (Bufdir) viser at barn i husholdninger 
med lavinntekt i Ås ligger prosentvis under landsbasis, men over de andre 
kommunene i Follo. 

Ås kommune utpeker seg blant annet på punktet «Barn i husholdninger uten 
yrkestilknyttede personer», i forhold til sine nabokommuner.  

Ås kommune ligger også høyt på statistikken over husholdninger hvor ulike offentlige 
overføringer utgjør over halvparten av husholdningens samlede inntekt før skatt, 
defineres som avhengige av offentlige stønader. Offentlige stønader kan være 
sosialhjelp, dagpenger ved arbeidsledighet, bostøtte, ytelser fra folketrygden, grunn- 
og hjelpestønad, barnetrygd inkludert småbarnstillegg, engangsstønad ved fødsel, 
foreldrepenger, kontantstøtte, skattefri stønad til barnetilsyn, utdanningsstønad for 
enslige forsørgere, studiestipend, sykepenger, individstønad, introduksjonsstønad og 
kvalifiseringsstønad. 
 
Arbeidstilknytning vil for foreldrene kunne bidra til en tryggere og mer stabil økonomi, 
mestringsfølelse, opplevelsen av å gjøre noe meningsfullt, opplevelsen av å ha en 
verdi, selvfølelse og identitet, i tillegg til sosial inkludering og tilhørighet. Dette er 
vesentlig for å kunne fungere godt i sin hverdag, og kan motvirke dårlig psykisk 
helse. Tall fra NAV viser at psykiske lidelser er en hovedårsak til at folk står utenfor 
arbeidslivet.  
 
Arbeidsfokuset er derfor viktig for den helhetlige innsatsen for barna i familien. På 
bakgrunn av dette jobber NAV Ås med arbeidsrettet oppfølging der hele familien skal 
sees under ett. Familiekoordinator er her sentral i forhold til blant annet utvikling av 
ulike former for arbeidstrening i kommunen. 

Det er derfor naturlig at prosjektet er lagt innunder NAV, som et bidrag til å løse 
samfunnsoppdraget - flere i arbeid og færre på ytelser. NAV har fokus på å jobbe 
med årsakene til problemene, og hvordan vi i fellesskap kan løse de. 
 
Samarbeid: 
Familiekoordinator arbeider med å opprette enda bedre samarbeidsrutiner og 
samarbeidsarenaer med andre relevante tjenester i kommunen, eksempelvis 
helsestasjonen og barneverntjenesten, frivilligsentralen, krisesenteret etc. 
 
For å få til denne type samarbeid har Nav et ønske om at de ansatte i kommunen 
skal vite mer om kommunens tilbud og tjenester, og ønsker at kommunens ansatte 
skal ha bedre kjennskap til sine øvrige kollegaer. 
.  
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Familiekoordinator samarbeider tett med Frivillighetssentralen, og markerte 2017 
«Verdensdagen for psykisk helse» i Ås kommune, gjennom et stort felles 
arrangement i kommunen. Dette for å skape en felles samarbeidsarena, og 
møtearena for ulike aktører og etater i Ås kommune. 
 
Før julen 2017 var samarbeidsarenaen «matkasser til jul», hvor både Nav og 
kommunens familieteam, med Frivilligsentralen i spissen, samarbeidet tett om å gi 
lavinntekts- barnefamilier ekstra mat og tilbehør til jul. 
 
Åpenhet: 
For å hjelpe de utsatte barna ønsker Nav å ha fokus på foreldrene. I starten av 2018 
har Nav-leder og Familiekoordinator lede de ansatte gjennom internopplæring med 
fokus på «økt åpenhet», og «tørre å spørre».  
Nav Ås ønsker at de ansatte skal skape større åpenhet rundt brukernes utfordringer, 
og tørre å stille de vanskelige spørsmålene. 
 
Dette har vært gjennomført i samarbeid med Krise- og Incestsenteret i Follo.  
 
Økonomi- og gjeldsrådgivning: 

Alle har rett på opplysninger, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller 
forebygge sosiale problemer. 

Arbeids- og sosialdepartementet har det overordnede ansvaret for økonomisk 
rådgivning i kommunene. Alle kommuner skal ha et tilfredsstillende tilbud om råd og 
veiledning til personer med økonomiske problemer, uavhengig av om vedkommende 
har rett på økonomisk stønad. Tilbudet om økonomisk rådgivning er lagt til NAV-
kontoret i kommunene, og Nav Ås har egen gjeldsrådgiver. 
 
Nav Ås ønsker å komme i gang med et lavterskeltilbud innenfor økonomisk 
rådgivning for lavinntektsfamilier i Ås. Flere etater i kommunen sier de ser behov for 
dette hos den enkelte. Trygg og god dagligøkonomi og kontroll er avgjørende for en 
god psykisk helse. NAV Ås erfarer at økonomiske problemer og gjeld er en stor 
belastning for mange barnefamilier. Både de som mottar sosialhjelp, de med 
langvarige trygdeytelser, men også for vanlige familier med arbeidsinntekt.  
 
Økonomisk rådgivning kan deles inn i tre nivåer på et NAV kontor: avdekke 
økonomiske problemer (tørre og spørre), enkle råd og tiltak, alvorlige gjeldsproblem 
og gjeldsforhandlinger med et kreditorfellesskap.   
 
Vedtak på tjenesten økonomisk råd og veiledning etter lov om sosiale tjenester i NAV 
§ 17 gis der bruker har behov for langvarig oppfølging enten fordi problemene er 
store eller fordi brukeren mangler egne ressurser.  
I forhold til prioriteringer har NAV Ås valgt å prioritere de unge under 30 år med rask 
avklaring og tett oppfølging. Deretter er barnefamiliene en viktig målgruppe.  
 
NAV Ås har spilt inn til omstillingsprosjektet at kommunen kan melde seg på et 
veiledningsopplegg «Fra minus til pluss» som handler om å øke kunnskapen blant 
kommunens innbyggere.  
 
NAV Ås samarbeider tett med boligkontoret der Startlån er et virkemiddel for å trygge 
oppveksten til barn og unge gjennom at familiene gis muligheten for å kjøpe egen 
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bolig. Eventuelt kan startlån brukes som virkemiddel for å hindre tvangssalg. 
Barnefamiliene er den viktigste målgruppen i samarbeidet. 
 
Boforhold: 
Statistikken (Bufdir) viser at Ås kommune ligger høyest av Follokommunene på 
statistikken over barn i husholdninger som bor trangt. Indikatoren viser barn 0-17 år 
som er i husholdninger som er trangbodd. Barn i familier med lav inntekt er mer utsatt 
for dårlige boforhold som trangboddhet. Å bo trangt kan gi utfordringer for barn med 
tanke på muligheter til å gjøre lekser og til å ha privatliv.  
I Ås opplever Nav store utfordringer med å hjelpe familier å finne bolig. De store 
private utleieboligene blir ofte delt opp og leid ut som bofelleskap for studenter 
tilknyttet NMBU. Utleiere av de små utleieboligene er sjelden villige til å leie ut til 
store barnefamilier, selv om barnefamiliene selv sier de kan bo trangt. 
De store barnefamiliene ender mange ganger opp med å søke kommunal bolig. 
De kommunale boligene tildeles etter kriterier i Boligsosial handlingsplan, vedtatt av 
kommunestyret 29.04.2015. 
 
Kommunal bolig er ikke nødvendigvis den optimale løsningen, da trangboddhet, 
fysiske mangler ved boliger, og ustabile bomiljøer gjerne er mer utbredte i 
kommunale utleieboliger enn i eide. I tillegg kan prisene i de kommunale boligene 
være så høye, at en familie i en vanskelig økonomisk situasjon vil få store 
utfordringer med å bli økonomisk selvhjulpne. 
Likevel opplever Nav Ås det ofte som den eneste løsningen for familier. Nav Ås ser 
behovet for blant annet flere barnevennlige utleieboliger i kommunen. 
 
Nav generelt: 

I tillegg til gjennomføring av prosjektarbeid, og ivaretakelse av sitt samfunnsoppdrag- 
å få flere i jobb og færre på ytelser, ligger hovedansvaret for kommunens 
sosialtjeneste innunder Nav-kontoret. 

Det vil si at Nav er ansvarlig for å yte økonomisk sosialhjelp som stønad til personer 
som ikke er i stand til å sørge for eget livsopphold.  
Den som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller andre 
inntektsgivende ordninger (for eksempel trygderettigheter), har krav på økonomisk 
stønad. Utgangspunktet er imidlertid at hver enkelt først skal utnytte egne muligheter 
eller hjelpeordninger for å kunne forsørge seg selv.  

Saksbehandler i Nav bistår bruker i å benytte andre reelle muligheter, som 
eksempelvis å søke kommunen om redusert barnehage- og/eller SFO utgifter, søke 
bostøtte for å redusere boutgifter osv.  

Når alle reelle muligheter er utnyttet fullt ut - men ikke strekker til - har den som ikke 
kan sørge for sitt livsopphold krav på økonomisk stønad til livsopphold. 
Økonomisk sosialhjelp er en skjønnsmessig ytelse. Sosialtjenesten har både rett og 
plikt til å utøve skjønn ved vurderingen av om det skal ytes stønad, og ved utmåling 
av stønaden. Stønaden skal utmåles på grunnlag av en konkret vurdering av den 
enkeltes faktiske behov.  
 
I tillegg til å gi økonomisk sosialhjelp til dekning av generelt livsopphold, bistår Nav 
brukere i å søke rimelige ferieopphold gjennom frivillige aktører, og gir ytelser som 
ferietilskudd, juletilskudd, samværspenger, dekning av reise til samvær, dekning av 
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fritidsaktiviteter, tilskudd til møbler, nødvendige hvitevarer, tilskudd til 
sommerklær/vinterklær etc. 
 

En del av «økonomi, råd og veiledning» i Nav, omhandler også om å skaffe 
midlertidig botilbud til de som har et akutt boligbehov, men som ikke klarer å skaffe 
bolig selv. Når en barnefamilie havner i denne situasjonen har Nav særskilt fokus på 
at boligen skal være ok for barn å bo i, og helst i nærheten av deres egen skole og 
aktiviteter. Dette fordi det er viktig for barns hverdag og psykiske helse å kunne 
fortsette sin skolegang, treffe venner og delta på sine fritidsaktiviteter. 
 
Andre tiltak i kommunal regi: 
 
Frivillighetssentralen. 
Frivilligsentralen har de siste fem årene sett en økning i anmodning om hjelp til 
mestring av familielivet. Dette dreier seg om alt å søke økonomisk støtte hos lag og 
foreninger, til feks leir/feriested slik at barn kan få en ferieopplevelse, bistand til at 
barn kan komme seg til aktiviteter og ønske om en voksen som kan delta på 
aktiviteten sammen med barnet, samtalepartnere som støtte for enslig foreldre, 
skaffe feks vinterklær og vintersko til barn, bursdagsgaver for å kunne gå i bursdag - 
og ikke minst spørsmål om bistand til mat. Spørsmål om hvor man kan få tak i mat 
kommer fra alle aldersgrupper. 

Frivillighetssentralen har god dialog med familiekoordinator i Nav og legger til rette 
for gode samarbeidsformer og mange felles prosjekter til det beste for innbyggerne 
for å styrke de voksne i familier og gi mestringsfølelse for eget liv. 
 
Julen 2017 ble det delt ut mat, juletrær, ved og gaver til flere barnefamilier. Midler og 
gaver mat ble gitt fra frivillige. 
 
Samtalene med mottagerne før jul tilsier at utfordringer med å ha nok mat og klær til 
familien er konstant. Sett i ettertid er det flott å kunne hjelpe til før jul, men økonomisk 
er året ellers langt for de fleste. De frivillige i «Hjelp oss å hjelpe i Akershus» kan 
fortelle at de har veldig mange «kunder» i Ås kommune gjennom hele året.   
 
Frivilligsentralen i Ås bistår ellers gjennom året mange familier som trenger rask 
hjelp, feks med nyfødte barn (utstyr), skolebarn som trenger sovepose eller utstyr til 
tur, hjelp til selvhjelp osv. Svært mange innbyggere i Ås er raske til å hjelpe til og gi 
når det trengs. Derfor ville det optimale vært å ha en mulighet for et lager, slik at man 
kunne fått klær til barn, sportsutstyr, osv. På denne måten kunne familier låne dyrt 
turutstyr til klasseturer og turer med lag og foreninger, og delta i sosiale settinger på 
lik linje med andre. Uten et lager kan ikke Frivillighetssentralen gjennom året motta 
de gaver vi ofte blir tilbudt. Dette kunne vært et samarbeide mellom Frivilligsentralen 
og feks arbeidsgruppen hos Nav/ arbeidstrening (til drift). Frivilligsentralen har også 
mulighet til å søke prosjektmidler til et utstyrslager/utstyrshenger, men grunnet 
mulighet for drift og lagring er dette satt på vent. Mange frivilligsentraler ellers kan 
tilby dette. Ås frivilligsentral har i åtte år tilbudt gratis ved gjennom hele vinteren. Alle 
som har behov for det kan få gratis ved tilkjørt. Organisasjonen «Vi over 60 Holstad» 
gir oss dette.  
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Ungdomshus. 
Ungdomshusene i Ås er et gratis tilbud til ungdom fra 13-18 år. De har som en av 
sine viktigste retningslinjer at alle aktiviteter skal være tilgjengelig for alle, uavhengig 
av inntekt. Dette innebærer blant annet at alle aktiviteter på og utenfor huset er svært 
billige eller gratis De har dessuten god oversikt over enkeltungdom og sørger for at 
de som eventuelt ikke har råd kan delta uten å betale. Eksempler på aktiviteter de 
har gjennomført i 2017 er alpintur til Norefjell, «Seek and find» for ungdomsskolene, 
filmmaraton natt til 1.mai, natt-cup i Norbyhallen og paintball-tur til Vestby. 
 

Familieteam 

Familieteamet er et lavterskeltilbud til barn, unge og familier i Ås kommune som 
trenger hjelp og oppfølging knyttet til psykisk helse, samspill/tilknytning, 
foreldreveiledning og utøvelse av foreldrerollen. Mye forskning tyder på at lav 
økonomi er en risikofaktor for at andre utfordringer oppstår i familier og vi antar at 
deler av de familiene som mottar hjelp fra Familieteamet er lavinntektsfamilier og at 
dette er et viktig tiltak/bidrag for å håndtere hverdagen på en god måte.  
 
Familieteamet var en del av det tverrfaglige prosjektet «Aktive familier» som ble 
gjennomført på tilskuddsmidler i en 3 års periode frem til 2014. Det baserte seg 
hovedsakelig på nettverksbygging og tiltak knyttet til å hjelpe foreldre i å bidra positiv 
i foreldrerollen for sine barn. Det var utelukkende positive tilbakemeldinger fra alle 
som deltok og det bidro også til ett tettere tverrfaglig samarbeid i kommunen.  
 
Familieteamet har i flere år søkt og fått penger fra Lions til innkjøp av julegaver og 
mat til familier som ikke har råd til dette selv. I 2017 var dette i samarbeid med 
Frivillighetssentralen og NAV.  
 

Forebyggende helsetjenester 
Tjenestene svangerskapsomsorg, helsestasjonen 0-5 år, skolehelsetjenesten og 
Helsestasjon for ungdom bidrar daglig i barn, unge og familiers utfordringer. 
Tjenestene har ingen tilgang på tall over hvor mange av disse som lever i 
lavinntektsfamilier. Det antas at tjenestene er i kontakt med en del av disse ut i fra 
hvilke utfordringer de forteller om og beskriver.  
 

Alle barn og unge får et standard tilbud om helseundersøkelser, grupper og 
undervisning. Utover dette tilpasses hjelpen behovet til den enkelte innenfor 
barnets/den unges psykiske og fysiske helse, levevaner og livsstilsproblematikk, 
utfordringer i foreldrerollen/parforholdet, seksuell helse, vold/overgrep, barn/unge og 
foreldrenes samspill/tilknytning etc. Som nevnt tidligere viser det seg ofte at 
lavinntektsfamilier er overrepresentert i de nevnte gruppene og det antas at 
tjenestene gir et tilbud til noen av disse familiene.  
 
Barnevern 
Barneverntjenesten er i dag en mottaker av konsekvensene av barnefattigdommen 
uten at man har muligheter til å komme i forkant. Med en økning på 24 % i antallet 
bekymringsmeldinger i 2016 og nærmere 25 % i 2017 – har tjenesten store 
utfordringer med å få gjennomført  pålagte ytelser. Ca. 96 % av sakene går videre til 
undersøkelse pga. alvorlighetsgraden.   
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Vold i nære relasjoner, familiekonflikter og barnefattigdom preger bilde i de fleste av 
de aktive sakene i barnevernet i Ås. I tillegg må barnevernet kutte i den økonomiske 
støtte til kultur- og fritidstiltak for barn og unge for å redusere 
budsjettoverskridelsene. Dette har konsekvenser for mange som da ikke får 
muligheter til å delta i aktiviteter på lik linje med jevnaldrende. 
 
Barnevernet mener at kommunen trenger en kartlegging i 
barnefattigdomsspørsmålet. Vurdere dagens virkemidler og vurdere nye.  
 
Reduserte behovsprøvde betalingssatser i kulturskolen 
Kommunestyret vedtok 20.06.2016 at det skulle innføres en moderasjonsordning på 
50 % av gjeldende elevpris for elever i kulturskolen dersom de foresatte har en 
samlet inntekt under 450.000 kroner i året. Moderasjonsordningen gjelder for ett 
elevtilbud per barn. Det søkes refusjon for ett skoleår om gangen. 
 
Redusert foreldrebetaling barnehage 
Foreldrebetalingen skal for første barn i barnehage maksimalt utgjøre 6 % av 
husholdningens samlede personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt. Ordningen er 
begrenset oppad til maksimalsatsen. Fra og med 1. januar 2018 er maksimalsatsen 
kr. 2 910,- og reduksjon gjelder for husholdninger med en samlet inntekt under kr. 
533 500,- pr år. For andre, tredje og flere barn settes foreldrebetalingen i tråd med 
bestemmelser om søskenmoderasjon. Retten til reduksjon i foreldrebetalingen 
gjelder fra og med den første hele måneden etter søknadstidspunktet. 
 
Gratis kjernetid barnehage 
Rett til 20 timer gratis kjernetid pr. uke er for 3, 4 og 5- åringer som bor i 
husholdninger med samlet årsinntekt under kr. 450 000,-. Retten gjelder også for 
barn med utsatt skolestart. Retten til gratis kjernetid gjelder fra og med den første 
hele måneden etter søknadstidspunktet. 
Kommunestyret i Ås vedtok 10.6.2015 at det skal være inntektsintervaller for 
foreldrebetalingen. Ingen husholdninger betaler med disse mer enn 6 % av inntekten. 
 

Inntektsredusert foreldrebetaling SFO 
Kommunestyret vedtok inntektsredusert foreldrebetaling 25.5.2016. Gjeldende satser 
for inntektsredusert foreldrebetaling er: 
 

 Redusert betaling 

Inntekt kr 0 - kr 260 000 kr 261 000 - kr 450 000 

 Pris pr. mnd. Pris pr. mnd. 

Helplass kr 1563,- kr 2345,- 

Deltidsplass kr 871,- kr 1307,- 
 

Husstander med inntekt over kr. 450 000,- betaler full sats.  
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Tidligere utprøvde tiltak: 
 
Opplevelseskort. 
Ås kommune fikk i 2016 midler gjennom «tilskuddsordning mot barnefattigdom» til 
gjennomføring av prosjektet opplevelseskort for barn og unge i lavinntektsfamilier. 
Hensikten med prosjektet var å gi barn og unge i målgruppen tilgang til ulike 
fritidsaktiviteter. Til sammen ble det laget 50 opplevelseskort som ga gratis tilgang til 
ulike aktiviteter. Blant aktivitetene var klippekort til svømmehall, kinobilletter, 
teaterbilletter, busskort, bowling, billett til akvariet i Drøbak og Tusenfrydbilletter. 
Ordningen ble administrert av SLT-Koordinator i samarbeid med barnevernet, NAV 
og familieteamet. Tilbakemeldingene fra de som fikk kortene var svært positive, og 
behovet var langt større enn de 50 kortene som ble produsert. 
 

Sommerjobb for ungdom. 
Ås kommune fikk i 2016 midler fra KRÅD (kriminalitetsforebyggende råd) til 
gjennomføring av sommerjobb for ungdom. Hensikten med prosjektet var å gi et 
tilbud om sommerjobb til ungdom under 18 år, og at noen av disse var i kategorien 
utsatt ungdom. Til sammen 8 ungdommer fikk gjennom prosjektet jobb i to uker. 
Prosjektet ble gjennomført som et samarbeid mellom ungdomsteamet i NAV, 
ungdomshusene og SLT-Koordinator. Tiltaket hadde begrenset effekt da det var få 
som fikk tilbudet, men har et større potensiale dersom det rettes mot en bestemt 
målgruppe.  
 

 

Tilskuddsordninger:  

 
Det er hovedsakelig to tilskuddsordninger som er aktuelle i saken: 
 
1. «Tilskudd til forebygging og bekjempelse av barnefattigdom» som administreres 
av Fylkesmannen. Denne ordningen er nå endret til «tilskudd til utvikling av de 
sosiale tjenestene i NAV-kontor for 2017.» 
 
2. «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» som administreres av Bufdir.  
Målet er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. 
Tilskuddsordningen er en del av regjeringens strategi "Barn som lever i fattigdom" 
(2015-2017). Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan 
søke om støtte. 

I tillegg til disse to tilskuddsordningene er det også mulig å søke andre aktører om 
penger til ulike tiltak. Som eksempler kan nevnes; 

 Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging; tilskuddsordning for 
forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, og tilskuddsordning for 
å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. 

 Frifond; støtteordning for barn og unge som vil lage aktivitet der de bor. 

 Tilskuddsportalen; en samlet oversikt over ulike støtteordninger og stipend. 
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Ås kommune har gjennom «nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» 
søkt om tilskudd til to prosjekter for 2018: 
 
1. Ferietilbud for ungdom. 

Etter flere samarbeidsmøter med Nav og familiekoordinator der, samt SLT-
Koordinator i kommunen, har frivilligsentralen nå søkt midler til 
ferie/aktivitetsopplevelser for ungdom. I dette prosjektet er det ønskelig å invitere inn 
ungdommer fra nabokommunene også, for å skape samhold og bygge gode 
nettverk. 

 
2. Gratis idrettsskole for 1.klasse. 
Idrettskolen i Ås er et mye brukt tilbud blant de minste barna. Her får barna prøve 
ulike fritidsaktiviteter i løpet av skoleåret. Det er søkt om tilskudd til et prøveprosjekt 
for å gjøre tilbudet gratis for alle 1.klassinger. Dette vil forhåpentligvis gjøre tilbudet 
tilgjengelig for alle uavhengig av inntekt. Målet bør være at «alle» 1.klassinger blir 
med på idrettsskolen, og at det også har fokus på at tilbudet skal fungere som en 
inkluderingsarena for barna og deres foresatte. Søknaden er utformet av SLT-
Koordinator, og viktigste samarbeidspartner er Ås IL. 
 
Vurdering: 
Statistikken viser at det er 305 barn som lever i lavinntektsfamilier, og at Ås 
kommune utpeker seg blant «barn i husholdninger uten yrkestilknytning» og derav 
også ligger høyt på statistikken over husholdninger som defineres som avhengige av 
offentlige stønader. Kommunen har derfor satset mest på å rette innsatsen mot 
årsaken til problemene og hvordan vi i fellesskap kan løse de.  
Arbeidstilknytning vil for foreldrene kunne bidra til en tryggere og mer stabil økonomi, 
mestringsfølelse, opplevelsen av å gjøre noe meningsfullt, opplevelsen av å ha en 
verdi, selvfølelse og identitet, i tillegg til sosial inkludering og tilhørighet. Dette er 
vesentlig for å kunne fungere godt i sin hverdag, og kan motvirke dårlig psykisk 
helse. 
 
Allikevel vil det være familier som ikke har denne muligheten. Derav har kommunen 
en rekke tjenester og tilbud som støtter opp under situasjonen. Spørsmålet er da 
«om dette er nok?» og om kommunen har satset på de beste tiltakene? 
 
Da denne gruppen øker i kommunen kan det være fare for at «forskjellene» blir 
større og at stadig flere barn lider under dette. 
 
Kommunen søker derfor hele tiden på ulike tilskuddsordninger for å kompensere – 
og prøve ut nye tiltak. Utfordringen kan være å videreføre vellykkede tiltak, når» 
tilskuddsmuligheten» opphører og tiltaket må i tilfelle innlemmes i kommunens 
ordinære drift. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det videre arbeidet og anbefalinger vi være avgjørende for nye økonomiske 
konsekvenser. Dette vil synliggjøres i 1. tertial 2018. 
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Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at det arbeides videre med nye tiltak det er søkt tilskudd om, 
samt at tidligere vellykkede tiltak vurderes re-innført og innlemmet i kommunal drift 
dersom det er økonomisk mulig. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-10/18 
Flerbrukshall ved Ås videregående skole - tribune 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  16/00157-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 16/18 31.01.2018 
2 Kommunestyret 10/18 14.02.2018 
 
 

Formannskapets innstilling 31.01.2018: 
1. Ås kommune inngår et samarbeid med Akershus fylkeskommune om 

etablering av ny stor flerbrukshall med aktivitetsflate 25x45 meter i tilknytning til 
Åshallen ved Ås videregående skole. 

2. Ås kommune ønsker at hallen skal etableres med inntil 270 sitteplasser, 
fortrinnsvis plassert slik at byggets grunnflate ikke økes. 

3. Ås kommune dekker inntil 60 % av kapitalandelen og 60 % av FDV kostnadene 
i tråd med forslag fra Akershus fylkeskommune, samt 100 % av merkostnaden 
tilknyttet tribuneanlegget. 

4. Investeringsbeløpet innarbeides i investeringsbudsjettet i forbindelse med 
budsjettreguleringen tilknyttet 1. tertial 2018. 

5. Det forventes at deler av beløpet finansieres ved at investeringsrammen på 
Åsgård skole reduseres. 

_____ 
 
 

Formannskapets behandling 31.01.2018: 
Votering: Rådmannens innstillig ble enstemmig vedtatt. 
 

Formannskapets innstilling 31.01.2018: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 
 

Saksfremlegg: 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune inngår et samarbeid med Akershus fylkeskommune om 

etablering av ny stor flerbrukshall med aktivitetsflate 25x45 meter i tilknytning 
til Åshallen ved Ås videregående skole. 

2. Ås kommune ønsker at hallen skal etableres med inntil 270 sitteplasser, 
fortrinnsvis plassert slik at byggets grunnflate ikke økes. 

3. Ås kommune dekker inntil 60 % av kapitalandelen og 60 % av FDV 
kostnadene i tråd med forslag fra Akershus fylkeskommune, samt 100 % av 
merkostnaden tilknyttet tribuneanlegget. 

4. Investeringsbeløpet innarbeides i investeringsbudsjettet i forbindelse med 
budsjettreguleringen tilknyttet 1. tertial 2018. 

5. Det forventes at deler av beløpet finansieres ved at investeringsrammen på 
Åsgård skole reduseres. 

 

Ås, 22.01.2018 
 

Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
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Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Eikeli flerbrukshall - planskisse 
Bilder og prisipptegning av mulig tribuneløsning 
Avtale mellom AFK og Bærum kommune vedrørende leie av flerbrukshall 
 
Tidligere politisk behandling: 
K-Sak 81/17, 13/12-2017 Handlingsprogram 2018-21, verbaldel 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune har mottatt en henvendelse fra Akershus fylkeskommune vedrørende 
mulig samarbeid rundt bygging av en ny flerbrukshall ved Ås videregående skole, jf. 
vedlagte brev. 
 
Ifm. utbyggingen av Åsgård skole har det tidligere vært vurdert å etablere 
tribunekapasitet i flerbrukshallen. 
 
Rådmannen har gjennom dialog med Akershus fylkeskommune utredet 
konsekvensene av å etablere en tribune i en ev. ny flerbrukshall ved Ås 
videregående skole. 
 
Fakta i saken: 
I brev av 17.11.17 fra Akershus fylkeskommune inviteres Ås kommune til et mulig 
samarbeid rundt byggingen av en ny flerbrukshall ved Ås videregående skole. 
 

I behandlingen av handlingsprogram 2018-21 vedtok kommunestyret den 13/12-17 
følgende i verbaldelen: 
 

Ås kommune tar opp diskusjon med Fylkeskommunen omkring samarbeid om 
bygging av felles stor Flerbrukshall ved Ås videregående. Dette vil muliggjøre 
bygging av gymsaler eller en liten flerbrukshall ved Åsgård skole, hvilket vil øke 
utearealene og om mulig redusere investeringsbehovet 
 
Akershus fylkeskommune anslår prisen på en flerbrukshall til 70 mill. kroner inkl. mva. 
Ås kommunes engangsinnbetaling (forskudd på kapitalandelen av leien) er estimert til 
27,6 mill. kroner (eks. mva.). 
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Tribune 
Ifm. utbyggingen av Åsgård skole har det tidligere vært vurdert å etablere 
tribunekapasitet i flerbrukshallen. I den pågående dialogen med Akershus 
fylkeskommune vedrørende et ev. samarbeid om bygging av en ny flerbrukshall ved 
Ås videregående skole, må det besluttes hvorvidt det det skal etableres en 
tribunekapasitet i en slik hall. 
 
Akershus fylkeskommune skal etablere en flerbrukshall for å dekke Ås videregående 
skoles behov. Tribunekapasitet inngår ikke i skolens behov. Akershus 
fylkeskommune er positive til at en tribunekapasitet etableres, men at de kostnadene 
som er forbundet med dette må dekkes fullt ut av Ås kommune. 
 
 
Mulige løsninger 
Akershus fylkeskommune har for tiden under planlegging en ny flerbrukshall ved 
Eikeli videregående skole i Bærum. Her etableres det en tribune med 270 
sitteplasser, jf. vedlagt plantegning. En slik tribune kan f. eks. etableres i 2. etasje 
over lagerrom/garderober, jf. vedlagte bilder og prinsippskisse av mulig løsning. 
 
En slik løsning utnytter arealet over andre rom, og øker således ikke byggets 
grunnflate. Det er ikke fortatt en kostnadsberegning av et slikt alternativ, men 
kostnadene antas å ligge i størrelsesorden 5 mill. kroner. Dette må ev. utredes 
nærmere i samarbeid med Akershus fylkeskommune. 
 
Akershus fylkeskommune har også under planlegging et prosjekt knyttet til 
Leikvollhallen i Asker. Her planlegges det med 800 tribuneplasser. Arealbehovet 
knyttet til dette prosjektet er estimert til ca. 650 m². Ved en slik løsning vil 
sannsynligvis ikke la seg løse i sin helhet over andre rom, slik at bruttoarealet på 
bygget vil øke. En løsning med 800 tilskuere vil også medføre økte behov knyttet til 
inngangsparti og garderober/toaletter. 
 
Areal- og kostnadskonsekvensen av en slik løsning må ev. utredes i samarbeid med 
Akershus fylkeskommune.  
 
Fremdrift: 
Akershus fylkeskommune har ikke konkretisert framdriften for en ny flerbrukshall, 
men i brevet av 17.11.17 opplyses det om at det tas sikte på politisk behandling av 
øvrig utbygging våren 2018. Det vurderes da som sannsynlig at en flerbrukshall kan 
stå ferdig ved årsskiftet 2019/2020. 
 
Hvis det skal etableres tribuner i flerbrukshallen må dette besluttes så raskt som 
mulig, slik at behovet kan tas med inn i Akershus fylkeskommunes videre planlegging 
av prosjektet.  
 
Det er også avgjørende for den videre utviklingen av Åsgård skole at dette forholdet 
avklares raskt. 
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Økonomiske konsekvenser: 
De økte investeringskostnadene ved etableringen av et ev. tribuneareal i en 
flerbrukshall ved Ås videregående skole må dekkes fullt ut av Ås kommune. 
 
Avhengig av omfang og kvalitet vil en tribuneløsning medføre en kostnadsøkning på i 
størrelsesorden 5-15 mill. kroner. 
 
Ås kommunes andel investeringskostnaden for selve hallen (før tribuner) er av 
Akershus fylkeskommune beregnet til 27,6 mill. kroner. Dette utgjør 60 % av 
kapitalandelen. Det forutsettes videre at kommunene dekker 60 % av FDV 
kostnadene mot ca. 60 % bruksrett. Eksempel på avtale mellom Akershus 
fylkeskommune og Bærum kommune på en tilsvarende hall følger vedlagt. 
 
Drift: 
Etablering av en ev. tribune i flerbrukshallen antas å ha kun mindre påvirkning på 
driftskostnadene. 
 
Alternativer: 
Følgende alternativer er vurdert: 

 Ingen tribune 
 Tribune med ca. 270 sitteplasser 
 Tribune med ca. 800 sitteplasser   

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Hvis det skal etableres en tribune i en ny flerbrukshall anbefales det at «restarealet» i 
2. etasje benyttes. Tribunene kan da legge over lagerrom og garderober og således 
ikke øke byggets grunnflate. Det vurderes som mulig å etablere minst 270 
tribuneplasser ved en slik løsning. 
 
En tribuneløsning som øker byggets grunnflate anbefales av kostnadsmessige 
hensyn ikke. 
  
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Omgående 
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K-11/18 
Uttreden av kommunale verv  
- Ingunn Bohmann (MDG) - Nyvalg 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  17/02779-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 7/18 31.01.2018 
2 Kommunestyret 11/18 14.02.2018 
 
 

Formannskapets innstilling 31.01.2018: 
Ingunn Bohmann (MDG) har trådt ut av sine kommunale verv pga. folkeregistrert 
flytting fra kommunen. 
 
1. Som nytt medlem av formannskapet på plass nr. 3 på samarbeidsliste Ap, MDG, 

SV, V, Rødt, velges: Erik Wegge Bergvik. 
 

2. Som nytt varamedlem i administrasjonsutvalget på plass nr. 2 på samarbeidsliste 
Ap, MDG, SV, V, Rødt, velges: Werner Wilhelmsen. 

   
3. Som nytt medlem av skatteutvalget for MDG velges: Jon Fartein Lygre Hoel. 
 
4. Som nytt medlem av utsendinger til fylkeskretsen (KS, fylkesmøte) på 

samarbeidsliste Ap, MDG, SV, V, Rødt velges: Erik Wegge Bergvik. 
 

5. Som nytt varamedlem i formannskapet velges Bianca Wathne Gelink. 
 
Konsekvenser for kommunestyret: 
Det foretas nytt valgoppgjør for Miljøpartiet De Grønne (MDG) i kommunestyret slik: 
Werner Wilhelmsen blir nytt fast medlem på plass nr. 3. 
Espen Olsen blir nytt varamedlem på plass nr. 6 etter opprykk. 

_____ 
 
 
Formannskapets behandling 31.01.2018: 
Erik Wegge Bergvik (MDG) fremmet forslag, se formannskapets innstilling. 
 
Votering: Ordførers innstilling med MDG’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 31.01.2018: 
Se øverst i dokumentet. 
 

_____ 
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Saksfremlegg: 
 
Ordførers innstilling: 
Ingunn Bohmann (MDG) har trådt ut av sine kommunale verv pga. folkeregistrert 
flytting fra kommunen. 
1. Som nytt medlem av formannskapet på plass nr. 3 på samarbeidsliste Ap, MDG, 

SV,V, velges: ……………………………………………………………………… 
2. Som nytt varamedlem i administrasjonsutvalget på plass nr. … på samarbeidsliste 

Ap, MDG, SV,V, velges: …………………………………..……  
3. Som nytt medlem av skatteutvalget for MDG velges: …………………………. 
4. Som nytt medlem av utsendinger til fylkeskretsen (KS, fylkesmøte) på 

samarbeidsliste Ap, MDG, SV,V velges: …………………………………….…. 
Eventuelt hvis et varamedlem velges som medlem: 
Som nytt varamedlem i …………………… velges ……………………………. 
 
Konsekvenser for kommunestyret: 
Det foretas nytt valgoppgjør for Miljøpartiet De Grønne (MDG) i kommunestyret slik: 
Werner Wilhelmsen blir nytt fast medlem på plass nr. 3. 
Espen Olsen blir nytt varamedlem på plass nr. 6 etter opprykk. 
 
Ås, 08.01.2018 
 
Ola Nordal 
ordfører 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg: 
1. Aktuelle utvalg - Ingunn Bohmann (MDG) 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: Ingen 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Ingunn Bohmann 
Werner Wilhelmsen 
Espen Olsen, Kirkeveien 17, 1433 Ås 
Valgte personer 
Skatteutvalg v/økonomi 
Utsendinger til fylkeskretsen (KS, fylkesmøte) v/organisasjon- og personal 
Kari Marie Swensen ang. formannskapet 
Politisk sekretariat for oppdatering av SRU, 360 og Styrevervregister 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ingunn Bohmann (MDG) flyttet ut av kommunen 04.01.2018 og trådte dermed ut av 
sine kommunale verv. Nyvalg foretas. 
 
Fakta i saken: 
Ingunn Bohmann (MDG) har folkeregistrert utflytting fra kommunen 04.01.2018. Hun 
tapte dermed valgbarheten og trådte ut av sine kommunale verv som er: 
 

Medlem: Varamedlem: 

Kommunestyret, plass nr. 1 for MDG Administrasjonsutvalg,  
samarbeidsliste Ap, MDG, SV, V. 

Formannskapet,  
samarbeidsliste Ap, MDG, SV,V. 

 

Skatteutvalg, MDG  

Utsendinger til fylkeskretsen (KS, fylkesmøte), 
 samarbeidsliste Ap, MDG, SV, V. 

 

 
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. 
2. Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut eller får varig forfall, trer 
varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er 
valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. 
 
3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, trer endelig 
ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra 
den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne 
fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent 
av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det 
underrepresenterte kjønn. 
 
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 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 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2
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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 
(1) Ordføreren skal sørge for at valgstyret foretar nytt valgoppgjør dersom en 
representantplass i kommunestyret blir stående ubesatt.  
 
(2) Det skal også foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentantplass er blitt ledig, 
dersom ordføreren finner dette nødvendig. 
 
Vurdering og konklusjon: 
Delegasjonsadgang, jf. K-sak 17/13, 03.04.2013, kan ikke benyttes i denne saken 
fordi valg av medlemmer til kommunalt utvalg må vedtas av kommunestyret selv. 
Myndighet til å foreta nye valgoppgjør er imidlertid delegert til valgstyrets leder 
(ordfører), jf. Ås kommunes reglementer pkt. 8.4. Ordfører finner det nødvendig å 
foreta nytt valgoppgjør på Miljøpartiet De Grønnes varaliste til kommunestyret. 
 
Nyvalg bes foretatt. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart 
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K-12/18 
Søknad om fritak fra kommunalt verv som leder og medlem av 
Hovedutvalg for teknikk og miljø - Live Holck Johannessen (Ap) 
 
Saksbehandler:  Jan Einbu Saksnr.:  17/00154-11 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 12/18 31.01.2018 
2 Kommunestyret 12/18 14.02.2018 
 
 
 

Formannskapets innstilling 31.01.2018: 
1. Live Holck Johannessen (Ap) innvilges fritak fra sitt verv som leder og medlem av 

Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) f.o.m. vedtaksdato og ut valgperioden.  
 

2. Som nytt medlem av HTM på plass nr. 2 velges: Else Jorunn Vestby (Ap) 
 

3. Som ny leder for HTM velges: Kjetil Barfelt (FrP) 
 

4. Som ny nestleder for HTM velges: Joar Solberg 
 

5. Som nytt varamedlem på plass nr. 6 i HTM etter opprykk velges: Beate Erikstad. 
_____ 

 
 

Behandlinger: 
 
Formannskapets behandling 31.01.2018: 
Ola Nordal (Ap) foreslo tilsvarende sammensetning som i Live Holck Johannessens 
permisjonstid. Rekkefølgen kan imidlertid endres fordi dette gjelder valg for resten av 
perioden. 
 
Votering: Ordførers innstilling med Ap’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 31.01.2018: 
Se øverst i dokumentet. 

_____ 
 
 

Saksfremlegg: 
 
Ordførers innstilling: 
1. Live Holck Johannessen (Ap) innvilges fritak fra sitt verv som leder og medlem av 

Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) f.o.m. vedtaksdato og ut valgperioden.  
2. Som nytt medlem av HTM på plass nr. ….. velges: ………………….. 
3. Som ny leder for HTM velges:…………………………. 
4. Eventuelt hvis et varamedlem velges under pkt. 2:  

Som nytt varamedlem på plass nr…. i HTM velges: ……………………… 
 
Ås, 09.01.2018 
 
Ola Nordal 
Ordfører 
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Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg: Ingen 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Søknad av 04.01.2018 om fritak fra Hovedutvalg for teknikk og miljø, jf. 17/00154-10. 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Live Holck Johannessen  
Kjetil Barfelt  
Valgte personer 
HTM  
Politisk sekretariat for oppdatering av SRU, 360 og styrevervregisteret  
 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Live Holck Johannessen (Ap) har søkt om fritak fra sitt verv som leder og medlem av 
HTM ut inneværende valgperiode. Hun ivaretar sine øvrige verv.  
 
Fakta i saken: 
Live Holck Johannessen (Ap) har søkt om fritak fra sitt verv som leder og medlem av 
HTM ut inneværende valgperiode. Søknaden begrunnes som følger: 

«Verv i HTM krever svært mye av medlemmene, og med ny lederjobb i Oslo 
som jeg pendler til, og med tre barn under 12 år, har jeg dessverre ikke 
kapasitet til å følge opp dette vervet.» 

Hun vil fortsatt ivareta sine verv som medlem av Kommunestyret, som siste vara i 
Formannskapet og første vara i Plan- og byggekomiteen. 
 
Live Holck Johannessens har hatt permisjon fra og med 02.02.2017 til og med 
31.12.2017. Kjetil Barfelt har vært leder av HTM i denne perioden, se tabell 2.  
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Tabell 1 viser oversikt over Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) per 10.01.2016, 
og det er denne HTM-oversikten som må endres ved ev. innvilget fritakssøknad: 
TABELL 1: 

Medlemmer Varamedlemmer 

1. Live Holck Johannessen, leder 
2. Joar Solberg 
3. Werner Wilhelmsen 
4. Håvard Steinsholt 
5. Trine Hvoslef-Eide 

Ap 
Ap 
MDG 
SV 
V 

1. Else Jorunn Vestby 
2. Jan Aksel Næss 
3. Jon Fartein Lygre Hoel  
4. Ivar Sæveraas 
5. Kristin Ohnstad 
6. Shangquan Chen 
7. Ingunn R. Taksdal 

Ap 
Ap 
MDG 
V 
Ap 
Ap 
SV 

6. Jan Ove Rikheim 
7. Zara Mushtaq Berg (K-87/16) 
8. Kjetil Barfelt, nestleder 

H 
H 
FrP 
 

1. Per-Helge Aurdal (flyttet, F-34/17) 
2. Nils H. Sopp 
3. Terje Michaelsen 
4. Torill Myro (K-87/16) 
5. Ocean Marambanyika 

FrP 
H 
FrP 
H 
H 

9. Odd Rønningen Sp 1. Svend Trygve Kvarme 
2. Ottar Kjus 
3. Marit Austreng 

Sp 
Sp 
Sp 

 
I Live Holck Johannessens permisjonsperiode har HTM hatt følgende 
sammensetning: Oversikt per 31.12.2017: 
TABELL 2 

Medlemmer Varamedlemmer 

1. Joar Solberg, nestleder         
(tom. 31.12.2017 F-56/17) 

2. Werner Wilhelmsen 
3. Håvard Steinsholt 
4. Trine Hvoslef-Eide 
5. Else Jorunn Vestby              

(tom. 31.12.2017 F-56/17) 

Ap 
 

MDG 
SV 
V 
Ap 

1. Jan Aksel Næss 
2. Jon Fartein Lygre Hoel  
3. Ivar Sæveraas 
4. Kristin Ohnstad 
5. Shangquan Chen 
6. Ingunn R. Taksdal 
7.    (tom. 31.12.2017 F-56/17) 

Ap 
MDG 
V 
Ap 
Ap 
SV 
Ap 

6. Jan Ove Rikheim 
7. Zara Mushtaq Berg (K-87/16) 
8. Kjetil Barfelt, leder                          

(tom. 31.12.2017 F-56/17) 

H 
H 
FrP 
 

1. Arne Hillestad  (F-34/17)   
2. Nils H. Sopp 
3. Terje Michaelsen 
4. Torill Myro (K-87/16) 
5. Ocean Marambanyika 

FrP 
H 
FrP 
H 
H 

9. Odd Rønningen Sp 1. Svend Trygve Kvarme 
2. Ottar Kjus 
3. Marit Austreng 

Sp 
Sp 
Sp 

 
 
Kommuneloven (utdrag; organer utenfor kommunen, f.eks. fylkesutvalg, er utelatt) 
 

§ 15.Uttreden. Suspensjon. 

2. Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan 
skjøtte sine plikter i vervet. 
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§ 16.Opprykk og nyvalg. 

3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, trer endelig 
ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra 
den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne 
fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent 
av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det 
underrepresenterte kjønn.  
 
4. Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder.  
 
5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 
eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret blitt utilstrekkelig, kan 
kommunestyret selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. 
Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall 
varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli 
representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller 
gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra 
det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre 
organer enn formannskapet 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.  
 
Utdrag fra Kommentarer til Kommuneloven  
v/Oddvar Overå og Jan Fridthjof Bernt, Kommuneforlaget 14.08.2014: 
 
Fritak er betinget av at vedkommende «ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller 
belastning kan skjøtte sine plikter i vervet». Fritaksgrunn vil i første rekke være at 
søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra 
byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører.  
 
Selv om det foreligger lovlig fritaksgrunn, er det ellers opp til det kompetente organs 
diskresjonære skjønn å avgjøre om søknaden skal imøtekommes, jf. formuleringen 
«kan ... frita.» 
 

Finner kommunestyret at lovlig fritaksgrunn er til stede, må det deretter vurdere om 
det er rimelig å innvilge søknaden. Her må det tas hensyn både til søkerens og 
kommunens situasjon. Blant annet må en ha det for øye at en ikke fritar så mange 
personer at det blir for få igjen å velge imellom, f.eks. til ordførervervet. Det har ikke 
vært meningen at de nye bestemmelsene skal bli brukt for å frita personer i særlig 
stor utstrekning. Kommunestyret bør være varsomme med å innvilge søknader om 
fritakelse. 
 
Leder: 
Valg av leder foretas av kommunestyret selv.  
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Delegasjon/delegasjonsadgang: 
Delegasjonsadgang, jf. K-sak 17/13, 03.04.2013, kan ikke benyttes i denne saken 
fordi valg av medlemmer og leder til kommunalt utvalg må fattes av kommunestyret 
selv. 
 
Vurdering og konklusjon: 
Etter en helhetlig vurdering av søkerens begrunnelse, kommunens situasjon og fordi 
permisjon har vært forsøkt, anbefaler ordfører at søknaden innvilges og at nyvalg 
foretas. 
 
Dersom et HTM´s varamedlemmer velges som medlem, bør det også velges nytt 
varamedlem. 
 
Kan vedtaket påklages?  
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket:  
Umiddelbart 
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