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Ola Nordal 
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Saker til behandling  

K-20/19 
Silingsnotat for togparkering Ski syd og ny avgrening Østre linje 
 
Saksbehandler:  Mari Olimstad Saksnr.:  18/02748-31 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 30/19 22.05.2019 
2 Formannskapet 28/19 05.06.2019 
3 Kommunestyret 20/19 19.06.2019 
 
 
 

Formannskapets innstilling 05.06.2019: 
Ås kommune aksepterer at Bane NOR utarbeider forslag til planprogram for ny 
avgrening Østre linje og togparkering Ski syd, med følgende alternativer:  
 
Alternativene som utredes for østre linje er: 

a) Ø1: lav trasé, som vist i figur 4 i denne saksutredningen 
b) Ø2: lav trasé, som vist i figur 4 i denne saksutredningen 
c) Konsept 2A som vist i figur 4.4 i «Orientering om alternativer for avgrening 

Østre Linje og togparkering syd for Ski». 
Alternativene som utredes for togparkeringsanlegg er: 

d) H3: Hagelunden (i fjellhall), som vist i figur 8 i denne saksutredningen 
e) Alternativ sør for Ås stasjon (Kjensli) 

 
Presisering av momenter i planprogrammet: 
Virkningene for landskap, friluftsliv og natur (herunder vilt) må beskrives og 
vektlegges i vurderingene på en grundig og saklig måte. 
 
Det langsiktige maksimale arealbehov for de forskjellige alternativer må vises på kart 
og i tall. 

_____ 
 
 

Behandlinger: 
 
Formannskapets behandling 05.06.2019: 
Ola Nordal (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
H1 Kjølstadskogen som vist til i saksutredningen vurderes også. 
 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet Håvard Steinsholts (SV) forslag i HTM: 
2. Presisering av momenter i planprogrammet: 

a) 0-alternativet med videreutvikling med utgangspunkt i eksisterende anlegg og 
arealer må utredes så vel planmessig som økonomisk (hele Oslo-området). 

 
Votering: 
HTM’s innstilling til og med punkt a og b) ble enstemmig tiltrådt. 
HTM’s innstilling punkt c) ble nedstemt 5-4 (1Ap, 2 H, FrP). 
HTM’s innstilling punkt d) ble enstemmig tiltrådt 
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HTM’s innstilling punkt e) og f) ble enstemmig tiltrådt. 
Ola Nordals (Ap) forslag ble nedstemt 8-1 (Ap). 
HTM’s innstilling siste del ble enstemmig tiltrådt. 
SV’s forslag ble nedstemt 6-3 (Sp, MDG, SV). 
 
Formannskapets innstilling 05.06.2019: 
Se øverst i dokumentet.  
 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 22.05.2019 (HTM): 
Torun Hellen v/Bane NOR og Kjell Nykmark v/Niras Norge AS svarte på spørsmål fra 
medlemmene før behandling av saken. 
 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 

1. Saken tilbakesendes for bearbeiding. 
2. Presisering av momenter i planprogrammet: 

a) 0-alternativet med videreutvikling med utgangspunkt i eksisterende anlegg 
og arealer må utredes så vel planmessig som økonomisk (hele Oslo-
området). 

b) Virkningene for landskap, friluftsliv og natur (herunder vilt) må beskrives og 
vektlegges i vurderingene på en grundig og saklig måte. 

c) Det langsiktige maksimale arealbehov for de forskjellige alternativer må 
vises på kart og i tall. 

3. Dersom hovedutvalget går for rådmannens innstilling: 
«og høy» utgår fra punkt 1. a og b. 

 
H og SV fremmet følgende fellesforslag: 

1. Punkt 1. c) i rådmannens innstilling utgår og erstattes med: 
Konsept 9 med planskilt tilkobling sør for Ås stasjon 

2. Nytt alternativ for togparkeringsanlegg til utredning: 
Alternativ sør for Ås stasjon (Kjensli) 

 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: 

 Punkt 1. d) i rådmannens innstilling utgår og erstattes med: 
Konsept 2A som vist i figur 4.4 i «Orientering om alternativer for avgrening 
Østre Linje og togparkering syd for Ski». 

 
Votering: 
SVs forslag: 

1. ble nedstemt 6-3 (Sp, SV, V) 
3. ble enstemmig tiltrådt 
2. a) ble nedstemt 6-3 (Sp, SV, V) 
2. b) ble enstemmig tiltrådt 
2. c) ble enstemmig tiltrådt 

 
Fellesforslaget fra H og SV ble enstemmig tiltrådt 
FrPs forslag ble enstemmig tiltrådt 
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Rådmannens innstilling punkt 1: 
a) ble enstemmig tiltrådt 
b) ble enstemmig tiltrådt 
f) ble enstemmig tiltrådt 

 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 22.05.2019 (HTM): 
Ås kommune aksepterer at Bane NOR utarbeider forslag til planprogram for ny 
avgrening Østre linje og togparkering Ski syd, med følgende alternativer:  
 
Alternativene som utredes for østre linje er: 

a) Ø1: lav trasé, som vist i figur 4 i denne saksutredningen 
b) Ø2: lav trasé, som vist i figur 4 i denne saksutredningen 
c) Konsept 9 med planskilt tilkobling sør for Ås stasjon  
d) Konsept 2A som vist i figur 4.4 i «Orientering om alternativer for avgrening 

Østre Linje og togparkering syd for Ski». 
Alternativene som utredes for togparkeringsanlegg er: 

e) H3: Hagelunden (i fjellhall), som vist i figur 8 i denne saksutredningen 
f) Alternativ sør for Ås stasjon (Kjensli) 

 
Presisering av momenter i planprogrammet: 
Virkningene for landskap, friluftsliv og natur (herunder vilt) må beskrives og 
vektlegges i vurderingene på en grundig og saklig måte. 
 
Det langsiktige maksimale arealbehov for de forskjellige alternativer må vises på kart 
og i tall. 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune aksepterer at Bane NOR utarbeider forslag til planprogram for ny 

avgrening Østre linje og togparkering Ski syd, med følgende alternativer:  
 

Alternativene som utredes for østre linje er: 
a) Ø1: lav og høy trasé, som vist i figur 4 i denne saksutredningen 
b) Ø2: lav og høy trasé, som vist i figur 4 i denne saksutredningen 
c) Alternativ 2 i KVU Østre linje, som vist i figur 2 i denne saksutredningen 

 
Alternativene som utredes for togparkeringsanlegg er: 
d) H1: Kjølstadskogen, som vist i figur 6 i denne saksutredningen 
e) H2: Hagelunden (i dagen), som vist i figur 7 i denne saksutredningen 
f) H3: Hagelunden (i fjellhall), som vist i figur 8 i denne saksutredningen 

 
2. Det forutsettes at togparkeringsanlegget ikke er større enn det som kreves for å 

betjene Follobanen og L2. 
 
 
Ås, 10.05.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder samfunnsutvikling 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø  22.05.2019 
Formannskapet    05.06.2019 
Kommunestyret    19.06.2019 
 
Vedlegg: 
1. Orientering om alternativer ny avgrening Østre linje og togparkering syd for Ski 
2. Presisering av hensettingsanleggets størrelse 
 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
KVU Østre linjes forbindelse mot Oslo (19.08.2015)  
Kommunestyrets vedtak i behandling av KVU, 09.12.2015, k-19/15 
Hensetting Østlandet Delrapport fase 3 (10.06.2015) 
Kommunestyrets vedtak i behandling av hensettingsrapporten, 02.09.2015, k-46/15 
Rutemodell 2027 
Kommunestyrets vedtak i planinitiativsaken 13.02.2019, k-2/19 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Bane NOR  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Planinitiativ for togparkeringsanlegg og ny avgrening for Østre linje ble behandlet i Ås 
kommunestyre 13.02.2019, sak 2/19. I kommunestyrets vedtak framgår det at 
kommunen tillater oppstart av reguleringsplanarbeid for tiltakene uten forutgående 
kommunedelplan. Det settes en rekke forutsetninger for vedtaket, bl.a. at flere ulike 
alternativer skal utredes. 
 
Ås kommune har bedt om en silingsrapport som begrunner hvorfor enkelte 
alternativer for Østre linje og togparkering er silt ut før planprogrammet utarbeides. 
Silingsrapporten er vedlagt denne saken. 
 
Målet for ny avgrening for Østre linje er å øke kapasiteten på Ski stasjon, at tog fra 
indre Østfold kan kjøre inn i Follobanetunnelen og at kapasiteten for togtilbudet på 
Østre og Vestre linje kan økes som beskrevet i Rutemodell 2027. Kjøretiden for 
person- og godstog mellom Kråkstad og Ski skal minimum opprettholdes. 
 
Målet for togparkeringsanlegget syd for Ski er å dekke behovet for parkering av 
persontog. Parkeringsanlegget er nødvendig for at kapasiteten og frekvensen på 
togene mellom Oslo og Ski, og videre sydover mot Moss, kan økes i tråd med 
Rutemodell 2027. 
 
I planprogrammet ønsker Bane NOR å gå videre med utredning av fire alternativer 
for Østre linje (to traseer med enten høy eller lav plassering i terrenget), og tre 
alternativer for togparkering. 
 

 
Figur 1. Kartet viser to mulige traseer for Østre linje (Ø1 og Ø2), som begge kan etableres i lav 
eller høy variant. H1-H3 viser mulige plasseringer av togparkering. 
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Det er ikke mulig å kombinere alle alternativer for Østre linje med alle alternativer til 
togparkering. Kombinasjonsmulighetene av Østre linje (Ø1/Ø2) og togparkering 
(H1/H2/H3) er: 
Høy Ø1/Ø2 kan kombineres med H2 (togparkering ved Hagelunden i dagen) 
Lav Ø1/Ø2 kan kombineres med H3 (togparkering i fjellhall under Hagelunden) 
 
Togparkeringsalternativ H1 er det eneste alternativet det er mulig å kombinere med 
alle de ulike alternativene for Østre linje. 
 
Bane NOR ønsker å utarbeide planprogram for utredning av alle disse alternativene.  
 
Fakta i saken: 
Bakgrunn 
Flere alternativer for Østre linjes forbindelse mot Oslo er tidligere behandlet av Ås 
kommunestyre, 09.12.2015, sak 19/15. Alternativer for togparkeringsanlegg er 
behandlet i kommunestyret 02.09.2015, sak 46/15. 
 
Planinitiativ for togparkeringsanlegg og ny avgrening for Østre linje ble behandlet i Ås 
kommunestyre 13.02.2019, sak 2/19. I kommunestyrets vedtak framgår det at 
kommunen tillater oppstart av reguleringsplanarbeid for tiltakene uten forutgående 
kommunedelplan, men det er gitt en rekke forutsetninger om bl.a. utredninger av 
ulike alternativer. 
 
Ås kommune har bedt om en silingsrapport som begrunner hvorfor enkelte 
alternativer for Østre linje og togparkering er silt ut før planprogrammet utarbeides.  
 
Silingsrapporten 
Mål for prosjektet 
Målet for ny avgrening for Østre linje er å øke kapasiteten på Ski stasjon, at tog fra 
indre Østfold kan kjøre inn i Follobanetunnelen og at kapasiteten for togtilbudet for 
Østre og Vestre linje kan økes som beskrevet i Rutemodell 2027. Kjøretiden for 
person- og godstog mellom Kråkstad og Ski skal minimum opprettholdes. 
 
Målet for togparkeringsanlegget syd for Ski er å dekke behovet for parkering av 
persontog. Rutemodell 2027 vil gi et mye bedre tilbud til togreisende gjennom økt 
kapasitet og frekvens, både mellom Oslo-Ski og videre sydover mot Moss, og er 
avhengig av togparkering for å kunne realiseres. 
 
Tekniske forutsetninger 
Bane NORs tekniske regelverk må legges til grunn for jernbaneløsningene. 
 
Normalkravet for stigning for jernbane med blandet trafikk (person- og godstrafikk) er 
12,5 ‰, dvs. 12,5 meter per km. Største tillatte stigning er 20 ‰. 30 ‰ kan tillates på 
korte strekninger opp til 300 m. For de siste 1000 m inn mot sporveksel med Vestre 
linje før Ski stasjon er kravet 12,5 ‰ for å sikre at lange godstog kommer i gang igjen 
dersom de må stoppe for rødt signal. For togparkeringsanlegg skal stigning/fall ikke 
overstige 2 ‰. 
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Pga. store løsmassedyp vil det ikke være teknisk gjennomførbart å etablere 
fjelltunnel på hele strekningen mellom Ski og Kråkstad og samtidig overholde 
kravene til maksimal stigning/fall for jernbanen. 
 
Utvikling av alternative løsninger og siling av alternativer 
Bane NORs arbeid med å utvikle alternative løsninger har blitt gjort i flere steg. 
Alternativer som har vist seg å være urealistiske, ha svært dårlig måloppnåelse eller 
å ha uakseptable konsekvenser er silt vekk underveis i arbeidet. 
 
Østre linje 

 Det er tatt utgangspunkt i alternativene som ble utviklet/foreslått i forbindelse 
med «KVU for Østre linjes forbindelse mot Oslo» 

 Det er utviklet en alternativ linjeføring for Østre linje for mulig bedre tilpasning 
til landskap og bebyggelse (Figur 2) 

 Det nordre alternativet fra KVU er silt ut (Figur 4) 

 Det er gjort en ny vurdering av mulighet for direkte kobling inne i 
Follobanetunnelen 

 Det er sett på mulighet for tunnelløsning for de gjenværende alternativene 

 Det er gjort vurdering av et innspill til løsning fra Norsk Bane 

 Det er anbefalt hvilke alternativ for avgrening som føres videre til offentlig 
planprosess 
 

Togparkering 
For togparkeringsanlegg har det vært to silingsperioder; etter 
kommunestyrebehandlingen av «Hensetting Østlandet» i september 2015, og som 
en del av forberedelsene til planprosessen. Ved kommunestyrebehandlingen i 2015 
tok Ås kommune utredningen til orientering, men bemerket at anlegget ikke måtte 
legges på dyrket eller dyrkbar jord, og at lokaliseringen må hensynta behovet for 
hyppigere togavganger fra Ås 
 
Første silingsperiode (siling etter kommunestyrevedtak i 2015):  

 Det er tatt utgangspunkt i alternativene som ble utviklet/foreslått i forbindelse 
med «Hensetting Østlandet» (figur 5) 

 Alternativer som ligger på dyrka mark er tatt ut som følge av 
kommunestyrevedtak (samt uttalelser fra Akershus fylkeskommune og 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus) 

 
Andre silingsperiode (forberedelse til planprosess): 

 Det er utviklet nye lokaliseringsalternativer med utgangspunkt i områdene 
Kjølstadskogen og Hagelunden, som vist i tabell 5-1 i vedlegg 1. 

 Det er i tillegg vurdert andre innspill til lokalisering av togparkeringsanlegg: 
Nord for Vestby, syd for Kråkstad og i direkte tilknytning til Ski stasjon 

 De 7 mest aktuelle løsningene for togparkeringsanlegg med utgangspunkt i 
Kjølstadskogen og Hagelunden er systematisk vurdert. Fire av disse er silt ut, 
som vist i vedlegg 1, s 29-32. 

 Det er anbefalt tre alternativ for togparkering som føres videre til offentlig 
planprosess 
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Alternativene for togparkering er vurdert etter følgende tema: 

 Tekniske konsekvenser (oppfyllelse av teknisk regelverk samt spesifikasjoner 
iht. «Veileder for driftsbanegårder og hensettingsområder», bl.a. vurdering av 
sporgeometri, kapasitet, fleksibilitet og drift- og vedlikehold) 

 Miljø og samfunn (ikke-prissatte konsekvenser) 

 Kostnadsnivå 
 
Alternativer som er vurdert og bortsilt for Østre linje 
 
Vurderte alternativer fra KVU 
Ved utarbeidelse av KVU ble det i utgangspunktet vurdert ni konsepter:  

1. Planskilt forbindelse mellom Østre og Vestre linje sør for Ski stasjon,  
2. Planskilt forbindelse mellom Østre linje og Follobanen nord for Ski stasjon  
3. Tiltak for å redusere reisetiden på Østre linje 
4. Ny jernbanetrasé langs ny E18 fra Spydeberg til Ski (påkobling til Vestre linje 

sør for Ski) 
5. Bussmating til hovedstasjoner som supplement til eller erstatning av 

jernbanedrift på Østre linje 
6. Direktebuss mellom Indre Østfold og Oslo sentrum – som supplement til eller 

erstatning av jernbanedrift på Østre linje 
7. Lokalt banetilbud for persontrafikk på Østre linje (mating til Ski stasjon) 
8. Direkteført godsspor fra Østre linje mot Alnabru – for å avlaste Ski stasjon 
9. Østre linje legges i ny trasé mellom Knapstad og Ås, med påkobling til Vestre 

linje sør for Ås slik at togene på Østre linje kan betjene Ås stasjon. 
 
De ni konseptene ble vurdert i forhold til hverandre i en silingsprosess, hvor 1, 3, 5 
og 9, samt 0-alternativet, ble videreført til nærmere utredninger og analyser. Bare 
konsept 1 ble vurdert å oppnå alle målene som var satt i KVU-arbeidet: Kortere 
reisetid, unngå bytte, økt kapasitet og forutsigbarhet/punktlighet.  
 
KVU-en anbefalte at konsept 1 ble utredet videre. Nedenfor følger en redegjørelse 
for de ulike variantene som er vurdert for konsept 1. Konsept 2 er også vurdert på 
nytt, i henhold til kommunestyrets vedtak i planinitiativsaken. 
 
Konsepter for planskilt forbindelse i KVU for Østfoldbanens Østre linjes forbindelse mot Oslo 
(2015) (kilde: Jernbaneverket) 

 

 Hovedkonsept Varianter  
1 Planskilt forbindelse mellom Østre og 

Vestre linje sør for Ski stasjon 
 Avgrening fra Østre linje sør for Kråkstad (1B) 

 Avgrening fra Østre linje nord for Kråkstad 
o Avgrening nord for Kråkstad (1A) 
o Avgrening rett nord for Kråkstad (1C) 
o Avgrening rett sør for Ski (1D) 

 

2 Planskilt forbindelse mellom Østre linje 
og Follobanen nord for Ski stasjon 

 Trasé via Ski stasjon (2A) 

 Trasé utenom Ski stasjon (2B) 

 

 
Konsept 1 ble innledningsvis vurdert i fire varianter som vist i tabellen over. Variant 
1B ble tidlig silt bort fordi jernbanen ikke kunne legges i eksisterende E18-trasé, det 
er vanskelige grunnforhold ved Østensjøvann og det er betydelige konflikter med 
kulturminner vest for Kråkstad. 
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Konsept 1 ble i KVU-arbeidet videre detaljert og optimalisert til de to linjevariantene 1 
og 2 som er vist i figuren under. Disse er brukt som utgangspunkt i videre 
forberedelser til planarbeidet. Det er utviklet et alternativ 3 i forberedende fase før 
reguleringsplan, hvor det er søkt etter en bedre tilpasning til landskap og 
eiendommer. Alternativ 2 i figuren er silt ut på grunn av krapp kurve inn mot Ski 
stasjon som gir feil belastning for godstog som venter på å komme inn på Ski 
stasjon, lengre kjøretid til Ski og dårlig komfort for reisende.  
 

 
Figur 2. Alternativene 1 og 2 ble foreslått i «KVU for Østre linjes forbindelse mot Oslo», mens 
alternativ 3 ble utviklet etterpå, med bedre landskapstilpasning. Øverst i bildet er dagens linje. 

 
Konsept 2, planskilt forbindelse nord for Ski, ble i utgangspunktet silt ut i KVU-
prosessen. Ås kommunestyre har etterspurt ny utredning av alternativ der 
eksisterende Østre linje beholdes fram til Ski, men likevel blir tilknyttet Follobanen. 
Konsept 2 fra KVUen er derfor vurdert av Bane NOR på nytt. Ingen av de skisserte 
løsningene anbefales av Bane NOR. Begrunnelsen er at løsningene vil kreve at 
Follobanetunnelen stenges i lengre tid, vil medføre svært kompliserte og kostbare 
tunnelanlegg og reduserer kapasiteten i Follobanetunnelen merkbart i driftsfasen. 
 
Østre linje i tunnel 
Ved behandling av planinitiativsak i Ski kommune vedtok kommunestyret at det ikke 
er aktuelt å tillate noe annet enn tunnel eller kulvert for Østre linje som bevarer dyrka 
mark. Bane NOR har vurdert at fjelltunnel på hele strekningen mellom Ski og 
Kråkstad ikke er teknisk gjennomførbart grunnet store løsmassedyp. Bane NOR 
anbefaler ikke å utrede løsmassetunnel videre. Dette er på grunn av høye kostnader, 
dårlige grunnforhold (kvikkleire) som gjør anleggsarbeidet utfordrende, omfattende 
behov for flomsikring og driftsutfordringer knyttet til vanninnstrømning i tunnel og 
negative konsekvenser ved omlegging av vassdrag. Det er også usikkerhet rundt om 
arealet over tunnelene kan brukes som dyrka mark i ettertid. 
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Alternativ fra Norsk Bane 

 
Figur 3. Norsk Banes forslag til ny trasé for Østre linje, foreslått i brev til grunneierlaget. 

 
Et annet alternativ som ikke gir de samme konfliktene med Follobanen som konsept 
2 fra KVUen, er foreslått av Norsk Bane i brev til grunneierlaget Østre linje 
03.12.2018. Skisse av foreslått løsning er vist i figur 3. 
 
Bane NOR vurderer at forslaget ikke ivaretar de ønskede mål/effekter for ny 
avgrening for Østre linje, herunder minimum opprettholdelse av dagens kjøretid, 
større kapasitet på den nordlige delen av Østre linje med dobbeltspor for 100 km/t 
mellom Ski og Kråkstad, nedleggelse av planovergangen ved Industriveien i Ski, 
nedleggelse av eksisterende banetrasé gjennom den bymessige bebyggelsen i Ski 
og mulighet for mer fleksibel og passasjervennlig plattformbenyttelse på Ski stasjon 
ved at alle tog til/fra Østre linje benytter Finstad-tunnelen. Løsningen er også 
anleggsteknisk utfordrende. Bane NOR anbefaler ikke at alternativet utredes videre. 
 
Alternativer som ønskes utredet for Østre linje 
Ved avgrening fra Østfoldbanens Vestre linje til ny Østre linje kan utgående spor (fra 
Ski) gå enten ca. 15 meter over Vestre linje, eller ca. 15 meter under. For de to 
vurderte traséløsningene for ny Østre linje mellom Ski og Kråkstad er det derfor 
utviklet en høy og en lav variant av hvert alternativ. Bane NOR ønsker derfor å 
vurdere fire ulike løsninger for ny innføring for Østre linje – dvs. det er to ulike traseer 
med hver sin høye/lave variant, avhengig av om avgrening i vest skjer under eller 
over Vestre linje. Høye eller lave linjer gir ulike konsekvenser for omgivelsene. 
Traseene i plan er like for de høye og lave variantene, men plassering i terreng og 
inngrep (skjæringer/fyllinger) vil variere. Traseene for linjene som ønskes utredet er 
vist i figuren under. 
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Figur 4. Traséer for østre linje som ønskes utredet videre i høy og lav variant. 

 
I de lave alternativene av Ø1 og Ø2 går sydgående Østre linje under Vestre linje. I 
dalen nord for Østensjøvannet går jernbanen på en 4,5-5,5 meter høy fylling, som 
vist på figur 4-9 i vedlegg 1. Videre går traseen i tunnel under åsen syd for 
Hagelunden og videre i dagen fram til Kråkstad. 
 
I de høye alternativene av Ø1 og Ø2 går sydgående Østre linje over Vestre linje. I 
dalen nord for Østensjøvannet går jernbanen på en 17-22 meter høy bru, som vist på 
figur 4-10 i vedlegg 1. Videre går traseen i en skjæring gjennom åsen syd for 
Hagelunden og videre i dagen fram til Kråkstad. 
 
Alternativer som er vurdert og bortsilt for togparkering 
 
Hensetting Østlandet (silt ut etter kommunestyrebehandling i 2015) 
Med bakgrunn i planlagt økt togtilbud for Østlandsområdet og dermed økt behov for 
togparkering, utførte Jernbaneverket utredningen Hensetting Østlandet (datert 
10.06.2015). I delområde Ski syd ble det vurdert 10 ulike konsepter/arealer. 
Alternativene ble vurdert etter følgende kriterier; tomtogkjøring, strekningskapasitet, 
robusthet, investeringer og drift, og fleksibilitet. Alternativene er vist i figuren under. 
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Figur 5. Alternativer for plassering av togparkeringsanlegg, fra utredningen Hensetting 
Østlandet. 

 
Det ble gjennomført en høring av utredningen i 2015. Utredningen ble behandlet i 
kommunestyrene i Ås og Ski kommuner 2.9.2015. Kommunestyrene pekte blant 
annet på betydningen av jordvern i området. I etterkant av dette har Bane NOR gjort 
en ny vurdering av utredningen og sett på hvilke alternativer som i minst grad 
beslaglegger dyrka mark. 
 
Alternativ 1, 4, 6, 7 og 8 er vurdert som uaktuelle på grunn av beslag av dyrka mark. 
Alternativ 10 ble også vurdert som uaktuelt, men her ønsker Bane NOR å utrede en 
plassering under eller over bakken i nord-sør-retning. 
 
Alternativ 2 og 5 har ikke tilstrekkelig med areal for å løse togparkeringsbehovet og 
er dermed uaktuelle. 
 
Alternativ 9 (samt 5 og 7) har stor avstand til Ski stasjon og medfører store årlige 
merkostnader til tomtogkjøring og begrenser kapasiteten på Vestre linje. Når mange 
togsett skal inn til togparkeringsanlegget i løpet av kort tid vil det bli problemer med 
kapasiteten på Vestre linje. Det vil være en meget intens trafikk henholdsvis fra og til 
togparkeringsanlegget både morgen og kveld. Denne trafikken vil resultere i 
restriksjoner for den øvrige trafikken på Vestre linje. Jo kortere strekning mellom Ski 
stasjon og togparkeringsanlegget, desto kortere periode med restriksjoner blir det for 
den øvrige trafikken. Alternativt, for å unngå restriksjoner på øvrig trafikk på linjen, 
kan det etableres ekstra spor mellom Ski og togparkeringsanlegget. Det er derfor en 
fordel å plassere anlegget nærmest mulig Ski stasjon for å hindre øvrig togtrafikk 
minst mulig og unngå behov for ekstra spor over en lang strekning. 
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Med bakgrunn i dette har Bane NOR valgt å sile bort de øvrige alternativene fra 
Hensetting Østlandet og kun utrede videre alternativer med utgangspunkt i alternativ 
3 (Kjølstadskogen) og alternativ 10 (Hagelunden). 
 
Alternativer for togparkering som er vurdert i forberedende fase før reguleringsplan 
Bane NOR har med utgangspunkt i alternativ 3 (Kjølstadskogen) og alternativ 10 
(Hagelunden) sett på mer detaljerte løsninger for plassering av togparkering innenfor 
disse områdene. Det er innledningsvis vurdert 11 ulike varianter av løsninger, som 
alle er silt ut av ulike årsaker. En detaljert gjennomgang av løsningene finnes i 
vedlegg 1, kapittel 5.1.2.  
 
Det er videre gjort en grundigere vurdering av syv ulike løsninger for togparkering i 
Kjølstadskogen og Hagelunden, hvorav fire av løsningene er silt ut:  
 

- Togparkering parallelt med ny E18 i Kjølstadskogen/Holstadmarka. Silt ut på 
grunn av store negative konsekvenser for kulturminner, naturmangfold og 
friluftsliv.  

- Togparkering parallelt med ny E18 i Kjølstadskogen/Holstadmarka, delvis i 
tunnel. Silt ut på grunn av stor negativ konflikt med naturmangfold, 
kulturminner og friluftsliv, samt høye kostnader.  

- Togparkering i sirkel i Kjølstadskogen/Holstadmarka. Silt ut på grunn av stort 
arealinngrep, store konflikter med friluftsliv, naturmangfold, kulturminner, samt 
høye kostnader.  

- Togparkering i sirkel i Kjølstadskogen/Holstadmarka, delvis i fjelltunnel. Silt ut 
på grunn av stort arealinngrep, store konflikter med friluftsliv, naturmangfold, 
kulturminner, samt høye kostnader. 

 
Togparkeringsanlegg nord for Vestby 
Det har vært foreslått å legge togparkeringsanlegget lenger unna Ski på arealer nord 
for Vestby. Togparkeringsanlegg nord for Vestby kunne vært plassert ca. 13 km syd 
for Ski som er den nordligste muligheten hvor det finnes egnet areal (skog). 
 
Alternativet er vurdert av Bane NOR. På grunn av avstanden til Ski er det negative 
konsekvenser mht. tomkjøring av opptil 55 togsett med årlige ekstra driftskostnader. 
Trafikken med togene som skal parkeres ville gitt økt støybelastning for beboere 
langs Vestre linje, spesielt gjennom Ås, noe som er særlig problematisk 
kveld/natt/tidlig morgen. Den aktuelle tomkjøringen vil primært skje mellom kl. 01 og 
kl. 02 om natten, og mellom kl. 04 og kl. 05 om morgenen. 
 
En konsekvens av plassering så langt syd på Vestre linje er redusert mulighet for 
vedlikehold av baneinfrastrukturen mellom Ski og Vestby, hvor vinduet for 
vedlikehold reduseres fra 4 timer/natt til 2 timer/natt.  
 
Bane NOR anbefaler ikke at alternativet utredes videre.  
 
Togparkeringsanlegg syd for Kråkstad 
Det har vært foreslått å legge togparkeringsanlegget lenger unna Ski på arealer syd 
for Kråkstad, ca. 9 km sydøst for Ski.  
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Bane NOR har vurdert alternativet. Dette alternativet er svært kostbart. Ved 
plassering av togparkeringsanlegget syd for Kråkstad må togparkeringen etableres i 
fjellhall mellom Kråkstad og Skotbu for å unngå dyrka mark og det vil være behov for 
å forlenge strekningen med dobbeltspor fra Kråkstad fram til anlegget (ca. 1 km) med 
økte investeringskostnader. 
 
Alternativet vil medføre et stort omfang av ekstra tomkjøring med årlige ekstra 
driftskostnader. Tomkjøringen til anlegget vil medføre støybelastning for omgivelsene 
på hele strekningen, som er særlig problematisk kveld/natt/tidlig morgen gjennom 
Kråkstad. Tomkjøringen gir også redusert mulighet for vedlikehold av 
baneinfrastrukturen mellom Ski og Kråkstad. 
 
Bane NOR anbefaler at alternativet ikke utredes videre.  
 
Togparkering i fjell rett syd for Ski stasjon 
Bane NOR har fått et innspill om å etablere togparkeringsanlegg i fjellhall i direkte 
tilknytning til Ski stasjon. Ideen tar utgangspunkt i avgrening nord for plattformene på 
Ski stasjon. Dette innebærer at togene som kjører inn/ut av togparkeringsanlegget 
ikke får betjent Ski stasjon, noe som har vært et krav til løsningene som har vært 
utredet (togene skal kunne starte og slutte sin rute på Ski stasjon). 
 
Anlegget vil bare kunne romme 8-10 togsett, mot 40 togsett som har vært kravet (i 
ettertid justert til 30). Det er ikke plass til vaskehall og verksted, og ikke plass til 
tilstrekkelig adkomstspor. For å få areal til alle togsettene vil det bli nødvendig å 
etablere togparkering også andre steder. Området har tykt løsmassedekke og det er 
usikkert om løsningen er gjennomførbar mht. fjellhall. 
 
Bane NOR anbefaler at alternativet ikke utredes videre.  
 
Alternativer som ønskes utredet for togparkering 
Bane NOR ønsker å utrede tre alternativ for togparkeringsanlegg, videre kalt H1-H3. 
Parallelt med planarbeidet har jernbanedirektoratet gjennomgått parkeringsbehovet 
på nytt (vedlegg 2). Basert på de siste vurderinger er det foretatt en reduksjon av 
behovet for togparkering fra 40 + 15 plasser til 30 plasser sør for Ski. Skissene som 
vises under er utarbeidet før presiseringen fra jernbanedirektoratet ble lagt frem. Det 
reelle omfanget av sporområdet vil dermed være noe mindre enn det som vises på 
skissene. Skissene viser ikke arealer til verksted, vaskehall o.l. 
 
Alternativ H1 langs Vestre linje mot Kjølstadskogen er en løsning i dagen og denne 
kan kombineres med alle varianter av ny trasé for Østre linje. Alternativ H2 og H3 
ligger i skogsområdet syd for Hagelund mellom Hauger og Frogner på grensen 
mellom Ås og Ski, henholdsvis i dagen eller i fjell. H2 (i dagen) betinger valg av høy 
trasé, mens H3 (fjellanlegg) betinger lav trasé av alternativene for ny Østre linje. 
 
H1 – Kjølstadskogen langs Vestre linje 
Togparkeringsanlegget ligger vest for og parallelt med Vestre linje på terreng. 
Anlegget strekker seg ned mot ny E18. Det kan etableres inn- og utkjøring for tog 
både i nordlig og i sydlig ende av anlegget Det kan etableres kjøreadkomst for bil til 
anlegget fra planlagt kryss på ny E18. Se plassering av togparkeringen i figur 6. 
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Figur 6. Togparkering, alternativ H1 

 
H2 – ved Hauger/ Nordre Frogner (i dagen) 
Togparkeringsanlegget ligger i dagen oppe på åsen mellom Hauger og Nordre 
Frogner i skjæring i terrenget. Løsningen gir ikke sporforbindelse til Vestre linje mot 
sør. Kjøreadkomst til anlegget kan etableres fra dagens E18. Alternativet er vist i 
figure 7. 
 

 
Figur 7. Togparkering, alternativ H2 (i dagen) 

 
H3 – ved Hauger/ Nordre Frogner (fjellhall) 
Togparkeringsanlegget ligger i fjellhall inne i åsen mellom Hauger og Frogner. 
Løsningen gir ikke sporforbindelse til Vestre linje mot sør. Kjøreadkomst for bil til 
anlegget kan etableres fra dagens E18 via tunnel. Alternativet er vist i figur 8. 
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Figur 8 Togparkering, alternativ H3 (fjellhall) 

 
Løsninger som Bane NOR ønsker å utrede videre 
Silingsarbeidet forut for reguleringsplanfasen har dannet grunnlaget for hvilke 
alternativ Bane NOR ønsker å ta med til videre planprosess og konsekvensutredning. 
Løsningene som ønskes videre utredet er 2 traseer for Østre linje (Ø1 +Ø2), begge i 
lav og høy utgave, og 3 alternativer for togparkeringsanlegg, to over bakken (H1 + 
H2) og ett under bakken (H3).  
 

 
Figur 9. Samlet konsept. Alternativer for Østre linje og togparkering. 
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Togparkeringsalternativ H1 er det mulig å kombinere med alle de ulike alternativene 
for Østre linje. Alternativ H2 er det bare mulig å kombinere med de høye 
alternativene av Ø1 og Ø2, mens H3 er det bare mulig å kombinere med de lave 
alternativene av Ø1 og Ø2. 
 
Utredningsområdet vil avgrenses basert på behov for å ha tilstrekkelig areal for ny 
trasé for Østre linje og togparkeringsanlegget, inkludert arealbehov i 
anleggsperioden. I tillegg til plassene for parkering av togsettene må det være plass 
til å manøvrere togene, plass til vaskehall, serviceanlegg og verksted. Illustrasjonene 
av togparkeringsanleggene har med plass til 40 togsett. Behovet er i ettertid redusert 
til 30, jf. e-post fra jernbanedirektoratet. Verksted o.l. kommer i tillegg. Det må også 
være kjøreadkomst inn på anlegget og parkering for lokførere og andre som skal 
jobbe ved anlegget. 
 
Vurdering: 
Prosess 
Bane NOR har gjort innledende vurderinger av ulike plasseringer av togparkering og 
trasé for ny Østre linje. Rådmannen mener den vedlagte silingsrapporten viser at 
Bane NOR har gjort et omfattende søk etter egnede arealer for slike anlegg i 
områdene syd for Ski stasjon. Rådmannen aksepterer premisset om at 
parkeringsanlegget, som skal betjene Follobanen og lokaltogene mellom Oslo og Ski, 
plasseres i nærhet til Ski stasjon, for å unngå unødvendig tomtogkjøring. 
 
I henhold til kommunestyrets vedtak i planinitiativsaken (K-sak 2/19), forutsettes det 
at flere alternative plasseringer for ny østre linje og togparkering konsekvensutredes 
fullt ut, slik at kommunen gis et reelt valg mellom alternativene. Bane NOR ønsker nå 
å gå videre med utredning for fire alternativer for Østre linje (to traseer, med høy eller 
lav plassering i terrenget), og tre alternativer for togparkering, som redegjort for over. 
Bane NORs forslag innebærer at det er åtte mulige kombinasjoner av togparkering 
og østre linje som utredes. Rådmannen ønsker i tillegg at alternativ 2 fra KVU Østre 
linje utredes videre. Traséen kan kun kombineres med togparkering på plassering 
H1. Rådmannen anser at valgmulighetene med dette er ivaretatt. 
 
Ingen av områdene som utredes vil oppleves som konfliktfrie når store 
infrastrukturanlegg skal plasseres. Områdene har stor verdi blant annet for friluftsliv, 
naturmangfold, landbruk og kulturlandskap. Rådmannen forutsetter at Bane NOR i 
det videre planarbeidet gjennomfører en grundig utredningsprosess for både ny 
linjeføring og togparkering, for å identifisere de alternativene som gir minst mulig 
negative virkninger for miljø og samfunn. 
 
Rådmannen vurderer at det er svært viktig å få etablert et bedre rutetilbud med tog 
for innbyggerne i Ås. Ås stasjon vil nyte godt av utbedringene i tilbudet som skal 
innføres i 2027, i form av kortere reisetid mot Oslo og kvartersavganger i rushtid. For 
å få innført nytt rutetilbud, er Bane NOR avhengig av å få etablert togparkering innen 
2024, slik at innkjøp av nye togsett kan gjennomføres i god tid før 2027.   
 
Alternativer for Østre linje 
Rådmannen støtter at Bane NORs foreslåtte alternativer utredes videre. Det er en 
forutsetning at ny Østre linje må planlegges slik at tekniske krav overholdes, og at 
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strekningen skal gå mellom Ski stasjon og Kråkstad stasjon. Rådmannen har 
forståelse for at dette gir få valgmuligheter med tanke på mulige trasévalg.  
 
Alle Bane NORs alternativer for Østre linje har spesielt store konsekvenser for dyrka 
mark og kulturlandskap, samt boligområder og gårdsbruk ved Kjølstadhøgda. 
Alternativene berører også friluftsliv og naturmangfold. Med tanke på jordvern vil det 
være liten forskjell mellom Ø1 og Ø2. Et foreløpig anslag gjort av Follo 
landbrukskontor viser at rundt 100 dekar dyrka jord (ca 25 dekar i Ås og ca 75 dekar i 
Ski), det meste av svært god jordkvalitet, vil bli varig omdisponert. Betydelig mer vil 
bli berørt i anleggsperioden. Lav linje vil kunne redusere varig omdisponert areal i Ås 
noe, avhengig av tunnelløsning. 
 
Alternativ 2 fra KVU (figur 2), som tidligere er silt ut, vil samlet sett gi betydelig mindre 
uheldige konsekvenser for kulturlandskapet og vil redusere varig omdisponert 
jordbruksareal. Rådmannen mener at også dette alternativet bør utredes nærmere. 
Alternativet er silt ut av Bane NOR pga. lengre reisetid, og en krapp kurve inn mot 
Ski stasjon som gir feil belastning for godstog. Rådmannen mener det ikke er 
åpenbart at disse forholdene bør veie tyngre enn de store konsekvensene for dyrka 
mark som andre linjeføringer vil medføre. Traséen kan kun kombineres med 
togparkering på plassering H1. 
 
I alle alternativene anser rådmannen det som svært viktig at avbøtende tiltak for 
landbruket utredes og vektlegges, i tilfeller der dyrka og dyrkbar jord går tapt eller 
eiendommer blir uhensiktsmessig delt opp av jernbanen. 
 
I henhold til kommunestyrets vedtak i planinitiativsaken, skal utredningen av østre 
linje omfatte alternativ der eksisterende østre linje beholdes fram til Ski, men likevel 
blir tilknyttet Follobanen. Bane NOR har i vedlagte silingssak gjort en ny vurdering av 
alternativene med påkobling nord for Ski, som ble silt bort i KVU-prosessen, samt et 
alternativ fra Norsk bane. Ingen av de skisserte løsningene anbefales av Bane NOR. 
Alternativene fra KVU vil medføre svært kompliserte og kostbare tunnelanlegg og vil 
redusere kapasiteten i Follobanetunnelen. Forslaget fra Norsk Bane vurderes å ikke 
ivareta de ønskede målene for ny avgrening for Østre linje, og å være anleggsteknisk 
utfordrende. Traseen vil også medføre rivning av en rekke boliger, herunder et nyere 
boligfelt på Søndre Finstad. Rådmannen mener vurderingene som er blitt gjort er 
tilstrekkelige til å sile bort disse alternativene. 
 
Togparkering 
Bane NOR har i hovedsak pekt på to områder som mulige arealer for 
togparkeringsanlegg: Kjølstadskogen og Hagelunden. Alle alternativene vil berøre 
jordvern- og kulturlandskapsinteresser, bortsett fra H3 dersom anlegget i sin helhet 
legges under bakken. H2 vil stort sett ligge på skogsmark, men av foreslått 
planområde er over 200 dekar klassifisert som dyrkbart. I jordvernsammenheng er 
også dyrkbar jord en verdifull ressurs som en bør unngå å omdisponere. 
Alternativet H1 vil berøre både dyrka og dyrkbar jord. Foreløpig anslag er ca 20 
dekar dyrka jord og ca 150 dekar dyrkbar skogsmark. 
 
Alternativ H2 og H3 vurderes å være i tråd med kommunestyrets vedtak i 
planinitiativsaken, om at flere alternativer skal utredes, både over og under bakken. 
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Alternativ H1, Kjølstadskogen, er i strid med kommunestyrets vedtak av 13.02.19 (K-
2/19), om at hensettingsanlegg/togparkering i dagen i Kjølstadskogen ikke tillates.  
 
Bane NOR ønsker likevel å utrede togparkering i Kjølstadskogen som et alternativ. 
Bane NOR begrunner dette med at alternativet i Kjølstadskogen kan kombineres 
med alle alternativer for ny Østre linje, og dermed gir fleksibilitet for valg av løsninger. 
Alternativet samler inngrepet langs dagens Vestre linje på et areal mellom jernbanen 
og ny E18, og vurderes som relativt arealeffektivt. Alternativet gir mulighet for 
utkjøring fra anlegget i retning Ås, i tillegg til utkjøring mot Ski, som gir en robust 
løsning for avvikling av togtrafikk. Plasseringen er også gunstig med tanke på 
adkomst fra ny E18. 
 
Ut ifra de forhold som har kommet fram gjennom silingsrapporten, mener 
Rådmannen det er riktig å inkludere alternativ H1, med togparkering i 
Kjølstadskogen, i de videre utredningene. Alternativet, slik det er vist i figur 6, er 
mindre arealkrevende enn de første skissene som ble presentert fra Bane NOR i 
planinitiativet, og er plassert tett opp mot eksisterende infrastruktur for jernbane og 
ny E18. Omfanget kan reduseres ytterligere, i henhold til jernbanedirektoratets 
justering av togparkeringsbehovet. Konsekvenser for friluftslivet vurderes dermed å 
være mindre i denne løsningen, sammenliknet med alternativer som tidligere er vist 
og som Bane NOR har valgt å sile bort. Det går en turvei/driftsvei langs jernbanen i 
dag, som er mye brukt som atkomst til skogen. Rådmannen forutsetter at alternativer 
til denne turveien opparbeides. 
 
Å utrede alternativ H1 vurderes også som viktig av hensyn til kommunestyrets 
valgmuligheter når reguleringsplanen skal vedtas, ettersom alternativet kan 
kombineres med både høy og lav østre linje. Rådmannen mener den vedlagte 
silingsrapporten viser at det finnes få realistiske alternativer til plassering av 
togparkeringsanlegget som ivaretar behovet for nærhet til Ski stasjon. 
Parkeringsanlegg i fjell i direkte tilknytning til Ski stasjon er vurdert, men gir rom for 
svært få togsett, og gir ikke mulighet for utkjøring til Ski stasjon. Oppsplitting i flere 
parkeringsanlegg synes heller ikke som en aktuell løsning, da dette vil medføre et 
større samlet arealinngrep og høyere kostnader når fasiliteter som vaskehall, 
verksted og atkomstveier må etableres flere steder. Dersom H1 utelukkes, står man 
igjen med kun to alternativer som ikke er fleksible med hensyn til høy eller lav 
linjeføring. Hvis enten H2 eller H3 vurderes som uaktuelt på et senere tidspunkt, vil 
man i en slik situasjon stå uten mulighet til å velge mellom høy eller lav linjeføring på 
ny østre linje. H2 og H3 er heller ikke kompatible med alternativ 2 for østre linje. 
Rådmannen vurderer dette som uheldig. 
 
Parallelt med planarbeidet har jernbanedirektoratet gjennomgått parkeringsbehovet 
på nytt. Basert på de siste vurderinger er det foretatt en reduksjon av behovet for 
togparkering fra 40 + 15 plasser til 30 plasser sør for Ski. Rådmannen har bedt Bane 
NOR vurdere om dette åpner for andre lokaliseringer av parkeringsanlegget. Denne 
vurderingen er foreløpig ikke ferdigstilt, men det forventes at et notat kan leveres 
innen behandling av denne saken. Rådmannen forutsetter at anlegget som reguleres 
ikke er større enn det som er nødvendig for å betjene togene på Follobanen og linje 
L2. 
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Økonomiske konsekvenser: 
Ingen økonomiske konsekvenser for Ås kommune.  
 
Alternativer: 
Ås kommune aksepterer ikke de alternativene Bane NOR ønsker å utrede videre og 
utarbeide planprogram for. Ås kommune ber Bane NOR utrede følgende alternative 
plasseringer for Østre linje og togparkering:  
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at Bane NOR utarbeider planprogram for alternativene som er 
anbefalt utredet i silingsrapporten. De anbefalte alternativene er to høye og to lave 
traseer for Østre linje, samt tre alternativer for togparkering: Kjølstadskogen, 
Hagelunden under bakken og Hagelunden på bakken.  
 
Rådmannen mener i tillegg at alternativ 2 fra KVU Østre linje bør utredes i 
planprogrammet.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-21/19 
Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen 
 
Saksbehandler:  Mariann Jøssang Saksnr.:  19/00438-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 7/19 06.03.2019 
2 Kommunestyret 13/19 27.03.2019 
3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 16/19 22.05.2019 
4 Kommunestyret 21/19 19.06.2019 

 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 22.05.2019 (HOK): 
1. Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen, tas til 

orientering. 
2. Strategi for likeverdig opplæring, tas til orientering. 
3. Fremtidige tilstandsrapporter skal inneholde skolenes samlede sykefravær, med 

spesifisering av korttids- og langtidssykefravær.  
4. De kommunale skolene i Ås gjennomfører Utdanningsdirektoratets 

Ståstedsanalyse for skoler innen utgangen av 2019 og opplysningene i 
Ståstedsanalysen brukes i tilstandsrapporten fra skolene for 2019.  

_____ 
 

Behandlinger: 
 
Nye vedlegg 22.05.2019: 

 14. Notat – Ny behandling HOK – Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 
2019 for Ås-skolen. 

 14.1 Data om mobbing. Nordby skole pr. 29.4.19. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 22.05.2019 (HOK): 
Lukking av møtet: 
Hovedutvalget vedtok enstemmig å lukke møtet under dialogen med rektorene i 
henhold til kommuneloven § 31 nr. 2 jf. fvl. §13.1. 
 

Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag:  

 Fremtidige tilstandsrapporter skal inneholde skolenes samlede sykefravær, med 
spesifisering av korttids- og langtidssykefravær. 

 De kommunale skolene i Ås gjennomfører Utdanningsdirektoratets 
Ståstedsanalyse for skoler innen utgangen av 2019 og opplysningene i 
Ståstedsanalysen brukes i tilstandsrapporten fra skolene for 2019.  

 

Marit Hauken (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:  

 Status for innmeldte avvik i 2019 legges fram som en egen sak for utvalget i løpet 
av høsten 2019. 

 Utvalget holdes orientert om resultatene fra forvaltningsrevisjonen om 
Arbeidsmiljø i skolene i Ås. 

 

Votering: 
Hovedutvalgets innstilling 06.03.2019/ rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.  
 

Tilleggsforslaget fra H: 

 kulepkt 1 ble tiltrådt 8-1(V)  
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 kulepkt 2 ble tiltrådt 6-3 (3Ap)  
 

Tilleggsforslaget fra Ap:  

 kulepkt 1 ble vedtatt 8-1(V)  

 kulepkt 2 ble enstemmig vedtatt.  
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 22.05.2019 (HOK): 
Se øverst i saken. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 22.05.2019 (HOK): 
1. Status for innmeldte avvik i 2019 legges fram som en egen sak for utvalget i løpet 

av høsten 2019. 
2. Utvalget holdes orientert om resultatene fra forvaltningsrevisjonen om 

Arbeidsmiljø i skolene i Ås.  
_____ 

 
 
Kommunestyrets behandling 27.03.2019: 
Sverre Strand Teigen (H) fremmet følgende utsettelsesforslag på vegne av Ap og H:  
Tilsvarer vedtaket.  
 

Votering: Utsettelsesforslaget fra Ap og H ble enstemmig vedtatt.  
 

Kommunestyrets vedtak 27.03.2019: 
Saken utsettes og sendes tilbake til HOK for ny behandling.  
 

Det er flere motstridende opplysninger i rapportene, uforholdsmessige store fritak på 
enkelte skoler i nasjonale prøver som gjør at resultatene bedres, manglende 
avviksrapportering, manglende rapportering knyttet til mobbing etc.  
 

Kommunestyret ber HOK ta en gjennomgang av den enkelte skoles tilbakemelding 
med rektorene til stede i møtet, og komme med forslag til tiltak for å få bedret 
situasjonen knyttet til utfordringer i de enkelte skolene samt komme med forslag til 
hvordan avvik kan rapporteres og følges opp på en enkel måte. 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 06.03.2019 (HOK): 
Marit Hauken (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:  
Dokumentet Gjøremål fra Ås kommune, 2018-2019, skal følge som vedlegg i saken. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra Ap, ble enstemmig tiltrådt.  

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 06.03.2019 (HOK): 
1. Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen, tas til 

orientering. 
2. Strategi for likeverdig opplæring, tas til orientering.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 06.03.2019 (HOK): 
Dokumentet Oversikt over gjøremål fra Ås kommune, 2018-2019, skal følge som 
vedlegg i saken.  

_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen, tas til 
orientering. 

2. Strategi for likeverdig opplæring, tas til orientering.  
 
Ås, 20.02.2019 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann kommunalsjef 
 Oppvekst og opplæring 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Kommunestyret 
 
 
 
Vedlegg: 
1. Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen 
2. Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Brønnerud skole  
3. Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Kroer skole  
4. Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Nordby skole  
5. Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Nordbytun ungdomsskole  
6. Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Rustad skole  
7. Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Sjøskogen skole  
8. Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Solberg skole  
9. Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås ungdomsskole  
10. Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Åsgård skole 
11. Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Voksenopplæringen 
12. Strategi for likeverdig opplæring for alle elever i Ås-skolen   
13. Gjøremål for Ås kommune 2018-2019 
14. Ny behandling i HOK - Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås-
skolen.  
14.1 Data om mobbing , Nordby skole pr 29.4.19 
 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Rektorer for grunnskolene i Ås  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding for 2019 viser nøkkeltall og 
utviklingsarbeid for 2018 og nye mål og tiltak for 2019. Det kan synes som om det er, 
både i rapporten for 2018 og i utviklingsmeldingen for 2019, listet opp svært mange 
tiltak. Mange av disse tiltakene henger sammen, og omhandler temaer som er flettet i 
hverandre og styrker hverandre gjensidig. 
 
De siste årene har det vært stor utskifting av ledere i Ås-skolen, i hovedsak grunnet 
overgang til pensjon. Det har derfor vært naturlig og nødvendig å legge stor vekt på 
samarbeid og utvikling av profesjonsfellesskapet i ledergruppa – mellom skolene og 
på den enkelte skole. Deling av god praksis og støtte til god utvikling faglig og sosialt 
på den enkelte skole og mellom skoler, har stått sentralt.  
 
 
Fakta i saken: 
Om rapporten 
Det er fastsatt i opplæringsloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om 
tilstanden i opplæringen. Denne rapporten skal som et minimum omtale 
læringsresultater, frafall og læringsmiljø. I St.meld. nr. 31 (2007-2008) fremgår det at 
det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og 
kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å 
følge opp utviklingen av sektoren på en god måte.  
 
Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeieren, jf. opplæringsloven § 13-10 andre 
ledd. Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i 
grunnopplæringen er en del av oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle 
systemkravet (internkontroll), jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det generelle 
systemkravet er mer omfattende enn det tilstandsrapportens minimum skal dekke.  
 
Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å 
sammenstille informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på 
opplæringen internt på en skole eller i en kommune/fylkeskommune, og for å drøfte 
kvaliteten i større deler av eller i hele utdanningssektoren. Målet er kvalitetsutvikling 
og læring. Kvalitetsvurderingen er en prosess der dialogen om hva som er god 
kvalitet, står sentralt. Det er naturlig at det stilles spørsmål ved sammenhengen 
mellom kvalitet på opplæringen ved den enkelte skole og mellom skolene og 
resultatene i dialogen med skoleeieren. 
 
Status utrulling av 1:1 læringsbrett 
I 2017 startet utrulling av 1:1 læringsbrett på Sjøskogen og Nordby skole. Utrulling 
fortsatte i 2018 på Kroer, Brønnerud og Solberg skole. Rustad og Åsgård skole står 
for tur i 2019.  
 
Siden arbeidet med utrulling av læringsbrett startet, har IKT-rådgiverne for skole nå 
tatt over ansvar for innkjøp og all drift og vedlikehold knyttet til læringsbrett i skolene. 
Januar 2019 innebærer dette ansvar for drift og vedlikehold av 2000 læringsbrett, i 
tillegg til drift og vedlikehold av en rekke touch-monitorer ute på skolene.  
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Overgang fra PCer til læringsbrett er en betydelig effektivisering med tanke på 
ressurser til drift og vedlikehold av teknisk utstyr.  
 
I kommunestyrets vedtak 15.05.2018 ble rådmannen bedt om å legge frem forslag til 
styrking av IT-tjenestene til skolene. Rådmannen ser at etter hvert som 
læringsbrettene er rullet ut på alle barneskolene, og delvis på ungdomsskolene, vil 
det bli behov for ytterligere ressurser til drift og vedlikehold.  
 
 
Psykososialt miljø 
De offentlige «mobbetallene» viser kun mobbetall for 7. og 10. trinn det aktuelle 
skoleåret, og gjenspeiler således ikke situasjonen for hele barneskolen og hele 
ungdomsskolen. Mobbetallene varierer fra skole til skole, og fra år til år. 
Mobbetallene fra 2016/17-2018/19 viser slike svingninger. Tidligere var 
beregningsgrunnlaget for «mobbeprosenten» basert på en annen spørsmålsstilling. 
Nå er blant annet også spørsmål om digital mobbing en bakenforliggende faktor som 
påvirker «mobbeprosenten».  
 
Noen skoler har trinn med ekstra utfordringer. Det være seg utfordringer med 
klassemiljø generelt, eller utfordringer med jente- eller guttemiljøet spesielt. Det 
settes inn ekstra ressurser i de tilfeller der skolene selv ikke klarer å snu situasjonen.  
Eksempelvis kan det settes inn ressurser fra Pedagogisk innsatsteam (PIT) for en 
periode. Den enkelte skoles mobbetall følges særlig opp. Det innebærer en grundig 
gjennomgang av alle mobbetall for 5.-10. trinn, og ikke bare de offentlige tallene. 
Med en grundig gjennomgang menes at tallene brekkes ned på trinn, grupper og 
kjønn for å avdekke forhold.  
 
Kommunen har gode forebyggende systemiske tiltak mot mobbing og krenkelser 
samt rutiner for håndtering ved mistanke og avdekking av mobbing og krenkelser. 
Likevel er det slik at det aldri kan gjøres nok for å sikre at barn og unge har et godt 
fysisk og psykososialt miljø på skolene. Utfordringsbildet er stadig i endring, som 
igjen betyr at skolene stadig må tilegne seg ny kompetanse i håndteringen av nye 
problemstillinger. Et eksempel er sosiale medier, som har åpnet opp for andre former 
for utestengelse og mobbing enn det  man hadde kjennskap til for kun få år siden. 
Ofte er det slik at ting som skjer på fritiden tar elevene med seg inn i skolen. 
 
Vi ser også i økende grad at mange elever på ungdomstrinnet opplever vurdering 
med karakter som en psykisk belastning – karakterpress. Vurdering er derfor et viktig 
område å se nærmere på i sammenheng med elevenes psykososiale miljø.  
 
Arbeidet for et godt skolemiljø handler om kontinuerlig innsats og et område skolene 
til enhver tid må prioritere.  
 
Spesialundervisning 
Det er igangsatt et arbeid i skolene i samarbeid med PPS ang Likeverdig 
opplæringstilbud for alle elever med mål om bedre tilpasset opplæring for 
derigjennom blant annet å få ned behovet for spesialundervisning. På bakgrunn av 
dette arbeidet er det utarbeidet en strategi som følger vedlagt.  
 
 



Ås kommune 

Kommunestyret 19.06.2019  Side 28 av 89 

 

Konklusjon med begrunnelse: 
Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Tilstandsrapport med 
utviklingsmelding for Ås-skolen belyser læringsresultater, frafall og læringsmiljø samt 
hvordan det har vært jobbet med satsningsområder for 2018, og videre 
satsningsområder for 2019.  
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-22/19 
Lysløyper i Ås 
 
Saksbehandler:  Linda Beate Øye Saksnr.:  17/01310-5 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 36/19 22.05.2019 
2 Formannskapet 32/19 05.06.2019 
3 Kommunestyret 22/19 19.06.2019 
 

 
 
Formannskapets innstilling 05.06.2019: 
1. Kroerløypas lysanlegg fjernes. Dette inkluderer demontering av lysanlegget. 

Tiltaket, inkl. finansiering, inkluderes i tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 
2020-2023. 

2. Lysløypa på Nordby/Bollerudåsen oppgraderes med lysanlegg, hogst og 
grunnarbeider. Tiltaket innarbeides i tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv 
2020-2023. 

3. Lysløypa i Aschjemskogen oppgraderes med lysanlegg, kvisting og annet 
nødvendig arbeid. Tiltaket, inkludert finansiering inkluderes i tiltaksplan for idrett, 
nærmiljø og friluftsliv 2020-2023. 

4. Det utarbeides en egen sak for eventuell utvidelse av lysløypenettet, inkl. 
kostnadsoverslag for investering og drift/vedlikehold. Tiltaket, inkludert 
finansiering, inkluderes i tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023. 

5. Tiltak i eksisterende grøntområder (park og skog) kan være i konflikt med natur- 
og turkvaliteter, og skal avveies med hensyn på dette. 

_____ 
 
 

Behandlinger: 
 
Formannskapets behandling 05.06.2019: 
Arne Hillestad (FrP) fremmet forslag om at saken ikke skal behandles av 
formannskapet. 
 

Votering:  
FrP’s forslag ble nedstemt 5-4 (2H,  FrP, MDG) 
 

Laila Nordsveen (Ap) fremmet del av Marit Haukens (Ap) forslag i KMU-sak 8/19 
følgende tilleggsforslag: 
Tiltak i eksisterende grøntområder (park og skog) kan være i konflikt med natur- og 
turkvaliteter, og skal avveies med hensyn på dette. 
 

Arne Hillestad (FrP) fremmet endringsforslag til første setning i innstillingens punkt 1: 
Kroerløypas lysanlegg fjernes.  
 

Votering: 
HTM’s innstilling med FrP’s endring ble enstemmig tiltrådt. 
Ap’s tilleggsforslag ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP). 
 
Formannskapets innstilling 05.06.2019: 
Se øverst i saken 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 22.05.2019 (HTM): 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 22.05.2019 (HTM): 
1. Lysløypa i Kroer (Kroerløypa) nedlegges. Dette inkluderer demontering av 

lysanlegget. Tiltaket, inkl. finansiering, inkluderes i tiltaksplan for idrett, nærmiljø 
og friluftsliv 2020-2023. 

2. Lysløypa på Nordby/Bollerudåsen oppgraderes med lysanlegg, hogst og 
grunnarbeider. Tiltaket innarbeides i tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv 
2020-2023. 

3. Lysløypa i Aschjemskogen oppgraderes med lysanlegg, kvisting og annet 
nødvendig arbeid. Tiltaket, inkludert finansiering inkluderes i tiltaksplan for idrett, 
nærmiljø og friluftsliv 2020-2023. 

4. Det utarbeides en egen sak for eventuell utvidelse av lysløypenettet, inkl. 
kostnadsoverslag for investering og drift/vedlikehold. Tiltaket, inkludert 
finansiering, inkluderes i tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023. 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Lysløypa i Kroer (Kroerløypa) nedlegges. Dette inkluderer demontering av 

lysanlegget. Tiltaket, inkl. finansiering, inkluderes i tiltaksplan for idrett, nærmiljø 
og friluftsliv 2020-2023. 

2. Lysløypa på Nordby/Bollerudåsen oppgraderes med lysanlegg, hogst og 
grunnarbeider. Tiltaket innarbeides i tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv 
2020-2023. 

3. Lysløypa i Aschjemskogen oppgraderes med lysanlegg, kvisting og annet 
nødvendig arbeid. Tiltaket, inkludert finansiering inkluderes i tiltaksplan for idrett, 
nærmiljø og friluftsliv 2020-2023. 

4. Det utarbeides en egen sak for eventuell utvidelse av lysløypenettet, inkl. 
kostnadsoverslag for investering og drift/vedlikehold. Tiltaket, inkludert 
finansiering, inkluderes i tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023. 

 
Ås, 09.05.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann  Kommunalsjef teknikk, samfunn og 

kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg:  
Ingen 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Tidligere saksfremlegg og vedtak 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kroerløypas venner og Ås IL skigruppa 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Det er behov for en avklaring rundt hvilke lysløyper det skal jobbes videre med å 
oppgradere, samt hvilke som eventuelt skal prioriteres bort. Ås kommune har i dag 
fire etablerte lysløyper med varierende standard og store behov for oppgraderinger. 
Kroerløypas venner og skigruppa i Ås IL signaliserer at Kroerløypa er lite brukt. 
Skigruppa kommer også med innspill om at man bør utarbeide en helhetlig plan i 
forhold til eventuelt å utvide lysløypenettet ved å koble sammen Nordskogen med 
Aschjemskogen, samt se på muligheter for etablering av lysanlegg i området rundt 
Trampen for å binde Dyster Eldor/Dysterlia og Danskerud/Kroer mer sammen for 
skolebarn og turgåere. 
 

Med bakgrunn i tidligere sak i 2017 og innspill fra Kroerløypas venner og skigruppa i 
Ås IL anbefaler rådmannen nå å legge ned Kroerløypa, planlegge og gjennomføre 
oppgradering av Bollerudåsen og Aschjemskogen. I tillegg skal det utarbeides en 
helhetlig plan for evt. utvidelse av lysløypenettet i Ås. Aktuelle tiltak innarbeides i 
tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023. 
 
Fakta i saken: 
Ås kommune har i dag fire etablerte lysløyper med varierende standard og store 
behov for oppgraderinger. Forfallet i disse løypene har pågått i lengre tid og det 
kreves nå et stort stykke arbeid for å få de i tilfredsstillende stand både med tanke på 
sikkerhet i det elektriske anlegget, tilgjengelighet pga gjengroing, samt forbedring av 
bunndekket. Man ser at bruken av disse løypene har endret seg betydelig med 
årene. Snømengden varierer veldig fra sesong til sesong og brukerne av lysløypene 
er utvidet til å gjelde en større andel joggere og turgåere. Dermed bør belysningen 
reguleres slik at den også lyser på mørke kvelder utenom skisesongen.  
 

Det vises til HTM-sak 30/17 der rådmannen foreslo å legge ned lysløypa i 
Aschjemskogen, med unntak av den delen som benyttes som gang-/sykkelvei. 
Hovedutvalg for teknikk og miljø fattet følgende vedtak i saken 04.05.2017: 

1. Saka utsettes 
2. Nedlegging av lysløype gis ny vurdering med flere alternativer 
3. Saka sendes på høring til idretten og berørte organisasjoner 

 

Rådmannen har sendt forespørsel til Ås idrettsråd, Kroerløypas venner, skigruppa i 
Ås IL og DNT –Ås turlag vedrørende uttalelse til saken. Kroerløypas venner og 
skigruppa i Ås IL, samt en privatperson har gitt uttalelse.  
 

Kroerløypas venner har for sin del satt arbeidet med lysløypa i Kroer som «ikke 
prioritert». Dette er på grunn av at løypa aldri har blitt flittig brukt, at dagens teknologi 
med hodelykter reduserer behovet for lysløype og at det er vanskelig/umulig å 
maskinkjøre løypa hele runden pga grunnforholdene. De prioriterer derfor sin 
dugnadsinnsats andre steder hvor det gir mer uttelling.  
 

For skigruppa i Ås IL er Nordskogenløypa den viktigste da dette er deres skistadion 
med varmestue. Lysanlegget i løypa har nylig blitt oppgradert. Skigruppa har planer 
for ytterligere videreutvikling av området for å gjøre dette til et helårs 
aktivitetsområde. Skigruppa mener det vil være en fordel å jobbe med en helhetlig 
plan som kan se på videreutvikling av ulike områder framover, trinn for trinn, dette for 
å se på mulighetene for å koble løypa i Nordskogen med løypa i Aschjemskogen. 
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Dette vil gjøre løypa i Nordskogen bedre tilgjengelig for dem som bor på østsiden av 
jernbanen. Skigruppa kom også med et innspill om å etablere lys langs løypa til 
Trampen fra Dyster Eldor/Dysterlia, tilbake til Vadet og evt. stikkvei ut mot 
Bjørnebekk. Dette vil knytte Danskerud/Kroer og Dyster Eldor/Dysterlia bedre 
sammen for både skolebarn og turgåere. 
 

Nordskogen: 
Dette er en sentrumsnær lysløype, der deler av lysløypa ble oppgradert i 2018 og 
resterende del skal tas nå i 2019. Dette gjennomføres i regi av Ås kommune. Denne 
lysløypa er mye brukt til skirenn og flere andre aktiviteter. Her er det inngått avtaler 
med NMBU som grunneier og Ås IL som bruker og vedlikeholdsansvarlig. Ås 
kommune eier og har ansvaret for lysanlegget.  
 

Aschjemskogen  
Dette er også en sentrumsnær lysløype hvor det er en gang- og sykkelvei på deler av 
runden. Gang- og sykkelveien har vært prioritert og har nylig fått oppgradert 
belysning. Den delen av lysløypa som ikke er gang- og sykkelvei er i dårlig forfatning 
og lysanlegget er ute av funksjon. Løypa er mindre brukt enn løypa i Nordskogen, 
med unntak av den strekningen som brukes som gang- og sykkelvei til Holstad. 
Løypa i Aschjemskogen er den eneste løypetraseen hvor det betales 
grunneiervederlag for leie av grunnen.  
 

Nordby/Bollerudåsen 
Denne lysløypa er mye i bruk i dag og har i tillegg potensiale for svært mye bruk. 
Nedslagsfeltet er stort i både Ås og Ski. Skigruppa i Ski kommune kjører løyper når 
det er mulig. Løypa har behov for en del hogst og noe grunnarbeider, samt 
oppgradering av lysanlegget. Det er god kommunikasjon og kontakt med grunneiere, 
men det er behov for varige og skriftlige avtaler. Dette er viktig blant annet fordi det 
gir mulighet for å søke om spillemidler. Denne løypa egner seg veldig godt til 
helårsbruk både for joggere, turgåere og skiløpere.  
 

Kroerløypa:  
Denne har nedslagsfeltet sitt i Kroergrenda, et stykke utenfor sentrum. Dermed gir 
denne og løypa på Bollerudåsen et tilbud til dem som bor utenfor sentrumsnære 
strøk. Samtidig er ikke denne løypa særlig mye brukt. Kroerløypas venner er her en 
aktivt gruppe kommunen kan ha godt samarbeid med, men som tidligere nevnt er 
ikke dette en prioritert jobb for Kroerløypas venner i dag. Lysløypa har noen få partier 
som er i grei stand mens resten krever store utbedringer. Det kreves en del hogst, 
fjerning av trær over linjer og utskiftning av elektrisk anlegg. Bunndekket er 
varierende. Kroerløypa er i slik tilstand at påslag på 15% for ekstra arbeider ikke 
kommer til å være nok. Blant annet fordi bekken skaper store utfordringer der løypa 
er nær bekken.  
 

Vurdering: 
Rådmannen anbefalte i utgangspunktet, da saken var oppe i 2017, at det skulle 
prioriteres en lysløype i sentrum (Nordskogen), samt en i Nordby og en i Kroer. 
Tilbakemeldingen fra skigruppa i Ås IL og Kroerløypas venner er at lysløypa i Kroer 
er lite i bruk og med sin plassering utenfor sentrumsområdet når den ikke så mange. 
På bakgrunn av dette vurderer rådmannen at Kroerløypa kan nedlegges, og midler til 
drift/vedlikehold her kan benyttes andre steder for å gi et bedre tilbud til flere. Det er 
viktig å ta hensyn til at bruken av lysløypene har blitt utvidet med tiden, slik at 
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løypene bør være belyst utover det som tidligere har vært vanlig for lysløyper til 
skibruk.  
 

Skigruppa har også spilt inn at de kunne tenke seg en helhetlig plan med muligheter 
for trinnvis utvidelse av lysløypenettet, slik at man på sikt kan koble sammen 
Nordskogen med Aschjemskogen.  
 

Vurdering av evt. utvidelse av lysløypenettet krever en grundigere utredning og 
rådmannen anbefaler at det lages en plan/utredning med muligheter, samt 
kostnadsoverslag både for investering og drift/vedlikehold i løpet av første halvår i 
2020.  
 

Økonomiske konsekvenser: 
Økonomiske konsekvenser for disse føringene som vedtas vil tas med i tiltaksplanen 
for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023. 
 

En konsulent med ekspertise innen lysløyper har, etter befaring, gitt følgende 
kostnadsoverslag 
 

 Oppgradering Bollerudåsen   kr.  800.000 

 Oppgradering Aschjemskogen  kr. 1 300.000 

 Nedleggelse av lysløype Kroer  kr.  120.000 
 

Utarbeidelse av en plan for evt. utvidelse av lysløypenettet vil kreve behov for 
ekstern bistand. I tillegg må skigruppa involveres i dette arbeidet da det er dem som 
kjenner løypene og mulighetene best. Det bør settes av kr. 50 000 til utarbeidelse av 
en slik plan. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Generelt vil oppgradering av lysanleggene for lysløypene, med LED-belysning og 
styring, bli langt mindre energikrevende.  
 

En reduksjon av lysløypenettet vil redusere mulighet for aktivitet i løypenettet, 
spesielt i områdene der dette skjer. Samtidig som en utvidelse andre steder vil føre til 
økt aktivitet. 
 
Alternativer: 
1. Beholde de fire lysløypene som i dag, med den oppgraderingen som kreves. 

Tiltakene innarbeides i tiltaksplanen neste gang den rulleres. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Basert på tilbakemeldinger fra Kroerløypas venner og skigruppa i Ås IL anbefales i 
første omgang en nedleggelse av Kroerløypa.  
 

Det vil være et godt tilbud med 3 lysløyper i Ås kommune. En nedleggelse av deler 
av eksisterende lysløypenett muliggjør en raskere rehabilitering av de resterende 
lysløypene. Det er imidlertid behov for betydelige tilleggsbevilgninger fremover for å 
kunne opprettholde øvrige lysløyper. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-23/19 
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023 
 
Saksbehandler:  Linda Beate Øye Saksnr.:  19/00198-18 
Saksgang  Møtedato 

1 Klima- og miljøutvalg 8/19 21.05.2019 
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 37/19 22.05.2019 
3 Formannskapet 33/19 05.06.2019 
4 Kommunestyret 23/19 19.06.2019 

 
 
Formannskapets innstilling 05.06.2019: 
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023 vedtas med følgende forbehold 
og endringer: 

1. Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende økonomiske 
konsekvens, skal vurderes i forbindelse med kommunens handlingsprogram 
for 2020-2023 og budsjett 2020. 

2. Tiltak i tiltaksplan for sykling og gange, tabell 1.6 kartnr. 17, overføres til 
tiltaksplan for nærmiljø, idrett og friluftsliv (tabell nærmiljøanlegg) med prioritet 
28. 

3. Det innarbeides en definisjonsliste i dokumentet for begreper som bl.a. 
turveier og turstier. 

4. Prioritet 9 i tabell «Nærmiljøanlegg» endres til «Oppgradering stupebrett og 
trapp opp fra vannet Breivoll». 

5. Prioritet 22 i tabell «Nærmiljøanlegg»: Skrivefeil med tre ekstra 0 fjernes. 
6. Prioritet 14 i tabell «Ordinære idrettsanlegg» endres til «Eika Sportssenter - 

rehabilitering av gulv, tak, ventilasjon og oppvarming» 
7. Tiltak i eksisterende grøntområder (park og skog) kan være i konflikt med 

natur- og turkvaliteter, og skal avveies med hensyn på dette. 
_____ 

 
 
 

Behandlinger: 
 
Formannskapets behandling 05.06.2019: 
Laila Nordsveen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Tiltak i eksisterende grøntområder (park og skog) kan være i konflikt med natur- og 
turkvaliteter, og skal avveies med hensyn på dette. 
 
Votering: 
HTM’s innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
Klima- og miljøutvalgets innstilling punkt 4 ble nedstemt 5-4 (2Ap, 1H, MDG). 
Ap’s forslag ble vedtatt 8-1 (FrP). 
 
Formannskapets innstilling 05.06.2019: 
Se øverst i saken.  

_____ 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 22.05.2019 (HTM): 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag til endringer i tiltaksplanen, tabell 
«Nærmiljøanlegg»: 

 Prioritet 9: endres til «Oppgradering stupebrett og trapp opp fra vannet 
Breivoll» 

 Prioritet 22: Skrivefeil med tre ekstra 0 fjernes 
 
Hovedutvalget fremmet fellesforslag om punkt 2 og 3 i klima- og miljøutvalgs 
innstilling, samt endring i tiltaksplanen, tabell «Ordinære idrettsanlegg»: 

 Prioritet 14: endres til «Eika Sportssenter - rehabilitering av gulv, tak, 
ventilasjon og oppvarming» 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med FrPs forslag og hovedutvalgets fellesforslag ble 
enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 22.05.2019 (HTM): 
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023 vedtas med følgende forbehold 
og endringer: 

1. Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende økonomiske 
konsekvens, skal vurderes i forbindelse med kommunens handlingsprogram 
for 2020-2023 og budsjett 2020. 

2. Tiltak i tiltaksplan for sykling og gange, tabell 1.6 kartnr. 17, overføres til 
tiltaksplan for nærmiljø, idrett og friluftsliv (tabell nærmiljøanlegg) med prioritet 
28. 

3. Det innarbeides en definisjonsliste i dokumentet for begreper som bl.a. 
turveier og turstier. 

4. Prioritet 9 i tabell «Nærmiljøanlegg» endres til «Oppgradering stupebrett og 
trapp opp fra vannet Breivoll». 

5. Prioritet 22 i tabell «Nærmiljøanlegg»: Skrivefeil med tre ekstra 0 fjernes. 
6. Prioritet 14 i tabell «Ordinære idrettsanlegg» endres til «Eika Sportssenter - 

rehabilitering av gulv, tak, ventilasjon og oppvarming» 
_____ 

 
 
Klima- og miljøutvalgs behandling 21.05.2019 (KMU): 
Mathias Eckholdt (H) fremmet følgende forslag: 

- Tiltak i tiltaksplan for sykling og gange, tabell 1.6 kartnr. 17, overføres til 
tiltaksplan for nærmiljø, idrett og friluftsliv (tabell nærmiljøanlegg) med prioritet 
28. 

 
Marit Hauken (Ap) fremmet følgende forslag: 

1. Det innarbeides en definisjonsliste i dokumentet for begreper som bl.a. 
turveier og turstier. 

2. Tiltak i eksisterende grøntområder (park og skog) kan være i konflikt med 
natur- og turkvaliteter, og skal avveies med hensyn på dette. Plassering og 
utforming av anlegg i slike områder skal behandles politisk. 

 
Karl Helmer Solberg (V) fremmet følgende forslag: 

- Prioritet 21 i tabell nærmiljøanlegg strykes. 
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Votering: 
Hs forslag ble enstemmig tiltrådt 
 
Aps forslag: 

1. ble enstemmig tiltrådt 
2. ble nedstemt 5-4 (3Ap, Sp) 

 
Vs forslag ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP) 
 
Rådmannens innstilling med tiltrådte forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Klima- og miljøutvalgs innstilling 21.05.2019 (KMU): 
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023 vedtas med følgende forbehold 
og endringer: 

1. Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende økonomiske 
konsekvens, skal vurderes i forbindelse med kommunens handlingsprogram 
for 2020-2023 og budsjett 2020. 

2. Tiltak i tiltaksplan for sykling og gange, tabell 1.6 kartnr. 17, overføres til 
tiltaksplan for nærmiljø, idrett og friluftsliv (tabell nærmiljøanlegg) med prioritet 
28. 

3. Det innarbeides en definisjonsliste i dokumentet for begreper som bl.a. 
turveier og turstier. 

4. Prioritet 21 i tabell nærmiljøanlegg strykes. 
 

_____ 
 
Uttalelse fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 21.05.2019: 
Breivoll friluftsområde, HC-rampe/badebinge 
Rådet gir sin tilslutning til at det lages en badebinge, men adkomsten fra 
parkeringsplass må forbedres.  
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Saksfremlegg 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023 vedtas med følgende 
forbehold: 
Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende økonomiske konsekvens, skal 
vurderes i forbindelse med kommunens handlingsprogram for 2020-2023 og budsjett 
2020. 
 
Ås, 10.05.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann  Kommunalsjef teknikk, samfunn og 

kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Klima og miljøutvalget 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet  
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Tiltaksplan for idrett nærmiljø og friluftsliv 2020-2023 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Innspill til planen. 
 
Saksbehandler sender vedtaket til:  
Idrettsrådet 
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv skal rulleres hvert år. Planen utgjør et  
nødvendig grunnlag for i ettertid å kunne søke om spillemidler fra 
Kulturdepartementet. De økonomiske konsekvensene av planen må innarbeides i  
kommunens budsjett. Mulighet for å gi innspill til planen ble annonsert i flere medier. 
Det ble også sendt e-post til skoler, barnehager, Ås idrettsråd, turlaget, de politiske 
gruppelederne med flere. Det ble lagt frem saker for å få innspill fra  
eldrerådet, rådet for folk med nedsatt funksjonsevne og ungdomsrådet.  
 
Det kom inn en lang rekke forslag til tiltak fra private, organisasjoner, råd og 
foreninger, samt internt i kommunen. Blant årets innspill var det mange fra DNT i 
forbindelse med utvikling av Breivoll. Alle tiltak som var inkludert i gjeldende plan, 
samt nye innspill er vurdert. I tillegg ble innspill og tiltak samkjørt med tiltaksplan for 
sykling og gange i Ås kommune. 
 
Tiltakene er vurdert ut fra status for prosjektering og finansiering.  
 
Vurdering: 
Rådmannens vurdering av de ulike innspillene finnes i oversikten over innspill i  
vedlegg 3, samt under merknader i selve tiltaksplanen. Folkehelse er et 
satsningsområde for kommunen og rådmannen mener at «Tiltaksplan for idrett, 
nærmiljø og friluftsliv 2020-2023» utgjør et godt verktøy for å nå målene. 
 
Ordinære anlegg  
De fleste tiltakene opprettholdes i planen med tanke på  
spillemiddelsøknader. Nye tiltak er rehabilitering av lysløypeanleggene på 
Bollerudåsen og i Aschjemskogen, dersom dette vedtas gjennom egen sak vedr. 
lysløyper, samt oppgradering av lysanlegget på Ås stadion. Dette er i svært dårlig 
forfatning og det er stor risiko for at fotballgruppa ikke får tillatelse til å arrangere 
kamper der pga for dårlige lysforhold. I tillegg er tiltak med å rive hobbakkene i Kroer 
og på Brønnerud skole inne som tiltak. Disse benyttes ikke lenger og det er 
bekymring vedr. sikkerheten rundt disse da de benyttes som klatrestativ, særlig på 
Brønnerud skole. Hoppbakken på Brønnerud skole eies av Ås kommune, mens det 
er skigruppa som eier hoppbakken i Kroer. 
  
Nærmiljøanlegg  
Det er mange tiltak også her som opprettholdes i planen fra tidligere rulleringer for å  
kunne søke spillemidler. I tillegg har det kommet mange nye innspill der flere av 
DNTs planer for Breivoll og nærmiljøtiltak i sentrum har fått høy prioritet. 
Badebinge/oppgradering av HC-baderampe på Breivoll ligger inne i 
forvaltningsplanen for Breivoll. I arbeidet med oppgradering av HC-baderampe har 
man også vurdert badebinge. Denne er mer kostnadskrevende, men kan til gjengjeld 
romme flere behov. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne vil gi sin 
anbefaling til HTM i forkant av HTM-møtet. 
 
I tillegg vil tiltak som går på utbedring av turstier/turveier for gange og sykkel 
prioriteres, samt fortsatt merking og oppgradering av turstier og oppdatering av 
turkart for Ås kommune.  
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Utkast til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023 ble oversendt Ås  
idrettsråd for uttalelse. Det var også et møte med Ås IL fotballklubb vedrørende 
deres innspill. Begge ønsker at tiltak på kunstgressbanen i Block Watne hallen 
prioriteres høyt, samt kunstgress ved stadion. I tråd med føringer etter møte i 
rådmannens planforum anbefaler rådmannen at nærmiljøanlegg i sentrum, samt 
deler av tiltakene på Breivoll prioriteres høyere. Begge kunstgressbanene er nylig 
rehabilitert og rådmannen anbefaler derfor at andre områder prioriteres ved denne 
rulleringen.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
For de fleste av tiltakene er det allerede avsatt kommunale midler gjennom vedtatte 
investeringsprosjekter, men to prosjekter krever ny finansiering gjennom 
investeringsmidler. Det gis ikke spillemidler til prosjektering/planlegging av tiltak. 
 
I forbindelse med neste periodes handlingsprogram anbefales følgende tiltak, som 
krever ny kommunal finansiering prioritert: 
 

Tiltak Kostnadsramme 
(kr) 

Kategori 

Oppgradering lysanlegg Ås stadion 750 000 Investering 

Oppgradering lysløyper (Bollerudåsen og Aschjem) 2 100 000 Investering 

Badebinge Breivoll (alt. Oppgradering HC-rampe, kr. 
250 000) 

1 200 000 Investering 

Nedleggelse lysløype Kroer 120 000 Drift 

Utredning av utvikling og utvidelse av lysløypenettet 50 000 Drift 

Riving hoppbakker (Brønnerud skole og Kroer) 400 000 Drift 

Bidrag til nytt kunstgress i Block Watne-hallen 200 000 Drift 

Midler til prosjektering/utredning sykkelsti/tursti 400 000 Drift 

Oppgradering og merking turveier 100 000 Drift 

Totalt 5 320 000  

 
Det er i driftsbudsjett for 2019 avsatt kr. 603 000 til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og 
friluftsliv. For gjennomføring av de aktuelle tiltakene i 2020, er det behov for tilføring 
av kr. 667 000 til driftsbudsjettet. 
 
For investeringstiltakene er det totalt behov for kr. 4 050 000. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
For å imøtekomme kommunens satsning på folkehelse og muliggjøre søknader om  
spillemidler, bør «Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023» vedtas med 
de budsjettmessige forbehold som er tatt i innstillingen. 
  
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-24/19 
Tiltaksplan for trafikksikkerhet 
 
Saksbehandler:  Linda Beate Øye Saksnr.:  19/00420-16 
Saksgang  Møtedato 

1 Klima- og miljøutvalg 9/19 21.05.2019 
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 38/19 22.05.2019 
3 Formannskapet 34/19 05.06.2019 
4 Kommunestyret 24/19 19.06.2019 

 
 
Formannskapets innstilling 05.06.2019: 
1. Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2020-2023 vedtas med følgende endringer: 

Kommunale tiltak: 
a. Prioritet 2 endres til «Anleggelse og kontroll av kvalitet på fartshumper …» 
b. Ny prioritet 4: Forbedre krysset og siktforhold Sjøskogenveien x 

Nordskogenveien. 
c. Ny prioritet 5: Fotgjengerovergang over Sjøskogenveien ved 

bensinstasjonen. 
d. Ny prioritet 13: Et prosjekt gjennomføres for å fjerne vegetasjon og objekter 

som hindrer frisikt eller på annen måte skaper problemer på veinettet. 
Vedlegg 2, Fartsreduksjon, innspill fylkesveier: 
e. Tillegg til prioritet 4: Anlegge fotgjengerfelt over fylkesveien på toppen av 

Kirkeveien ved Åkebakken barnehage og inn i Kirkeveien. 
 
2. Innspill til tiltak på fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen 

_____ 
 
 

Behandlinger: 
 
Formannskapets behandling 05.06.2019: 
Ola Nordal (Ap) fremmet endringsforslag til HTM’s innstilling punkt 1 d: 
«i 2020» utgår 
 
Votering: HTM’s innstilling med Ap’s endring ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 05.06.2019: 
Se øverst i saken. 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 22.05.2019 (HTM): 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag til endring og nye tiltak i kommunale 
tiltak: 

 Prioritet 2 endres til «Anleggelse og kontroll av kvalitet på fartshumper …» 

 Ny prioritet 4: Forbedre krysset og siktforhold Sjøskogenveien x 
Nordskogenveien. 

 Ny prioritet 5: Fotgjengerovergang over Sjøskogenveien ved bensinstasjonen. 

 Ny prioritet 13: I 2020 gjennomføres et prosjekt for å fjerne vegetasjon og 
objekter som hindrer frisikt eller på annen måte skaper problemer på veinettet. 
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SV og V fremmet følgende fellesforslag: 

 Tillegg til prioritet 4 (Vedlegg 2, Fartsreduksjon, innspill fylkesveier): 
Anlegge fotgjengerfelt over fylkesveien på toppen av Kirkeveien ved 
Åkebakken barnehage og inn i Kirkeveien. 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med SV- og Vs forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 22.05.2019 (HTM): 
1. Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2020-2023 vedtas med følgende endringer: 

Kommunale tiltak: 
a. Prioritet 2 endres til «Anleggelse og kontroll av kvalitet på fartshumper …» 
b. Ny prioritet 4: Forbedre krysset og siktforhold Sjøskogenveien x 

Nordskogenveien. 
c. Ny prioritet 5: Fotgjengerovergang over Sjøskogenveien ved 

bensinstasjonen. 
d. Ny prioritet 13: I 2020 gjennomføres et prosjekt for å fjerne vegetasjon og 

objekter som hindrer frisikt eller på annen måte skaper problemer på 
veinettet. 

Vedlegg 2, Fartsreduksjon, innspill fylkesveier: 
e. Tillegg til prioritet 4: Anlegge fotgjengerfelt over fylkesveien på toppen av 

Kirkeveien ved Åkebakken barnehage og inn i Kirkeveien. 
 
2. Innspill til tiltak på fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen 

_____ 
 
 
Klima- og miljøutvalgs behandling 21.05.2019 (KMU): 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Klima- og miljøutvalgs innstilling 21.05.2019 (KMU): 
1. Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2020-2023 vedtas 
2. Innspill til tiltak på fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2020-2023 vedtas 
2. Innspill til tiltak på fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen 
 
Ås, 10.05.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen   
Rådmann Kommunalsjef  
 teknikk, samfunn og kultur 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Klima og miljøutvalget 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2020-20203 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Statens vegvesen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Ås kommune 

Kommunestyret 19.06.2019  Side 44 av 89 

 

Saksutredning: 
 
 
Fakta i saken: 
Tiltaksplanen for trafikksikkerhet rulleres årlig. Planen danner blant annet grunnlag  
for søknader om tilskudd gjennom tilskuddsordningen «Aksjon skoleveg». Tiltakene 
forutsettes å omhandle skolevei. Kommunen har bedt om innspill via kommunens 
hjemmeside, Facebook og instagram. Det ble også sendt e-post til skoler og 
barnehager i Ås kommune, samt til politiske gruppeledere. Det ble også fremmet 
saker for å få innspill fra eldrerådet, rådet for folk med nedsatt funksjonsevne og 
ungdomsrådet. 
 
Det kom en rekke innspill til tiltaksplanen. I tillegg ble innspillene til tiltaksplanen for 
sykkel og gange samkjørt med tiltaksplanen for trafikksikkerhet. Noen av tiltakene vil 
stå i begge på bakgrunn av ulike søknadsprosesser for tildeling av midler, mens 
andre tiltak er overført mellom planene.  
 
Vurdering: 
Rådmannens vurdering av de ulike innspillene er gitt i Vedlegg 3 – Oversikt over 
innspill i tiltaksplanen. Disse innspillene er vurdert sammen med tiltak i gjeldende 
tiltaksplan for trafikksikkerhet og danner grunnlaget for utarbeidelse av tiltaksplan for 
2020-2023.  
 
En del av innspillene går på forhold som tas som en del av drifta. Dette 
videreformidles internt og tiltakene tas ikke med i planen.  
 
Kommunen får gjennom året mange henvendelser om anleggelse av fartsdempende 
tiltak, som fartshumper. Alle innspill om fartshumper vurderes på kommunalteknisk 
enhet for å se på helheten og behovet i området. Som en del av utredningen skal 
fartsmålinger utføres, og enheten gjennomfører fartsmålinger kontinuerlig i den delen 
av året det er bart på veien. Radaren står ute en uke om gangen i forbindelse med 
fartsmålinger. Med dagens ressurssituasjon er det realistisk med anleggelse av ca. 
20-25 fartshumper i året. 
  
Tilskudd til reasfaltering av gang-/sykkelveier kom inn som nytt tiltak i 2015. Dette  
er videreført de påfølgende årene og rådmannen er innstilt på at dette fortsetter i 
årene fremover. Dette er derfor prioritert høyt i planen. Gode gang-/sykkelveier  
er viktig for å legge til rette for gående og syklende.  
 
Når det gjelder tiltak på fylkes og europaveier oversendes oversikten over innspillene 
(både nye og fra tidligere år, vedlegg 3), påført Ås kommunes kommentarer, til 
Statens vegvesen. Listen over tiltak på fylkes- og europaveien vokser og det er 
knyttet usikkerhet til tiltaksplanens formål ovenfor veier Statens vegvesen er 
ansvarlig for. Rådmannen tar kontakt med Statens vegvesen for å avklare dette.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Gjennom «Aksjon skoleveg»-ordningen kan man søke om midler til tiltak som vil  
bedre skoleveien for barn. Den kommunale egenandelen på kommunal vei er 
minimum 20 %. Nytt i ordningen fra 2015 er at man kan søke om midler til 
reasfaltering av gang- /sykkelveier, med en egenandel på 50 %. 
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Sju av tiltakene i planen kan kommunen søke om midler til gjennom Aksjon skoleveg. 
Fem av disse prosjektene er videreført fra planen fra i fjor (da kommunen ikke fikk 
tilskudd i fjor) og det er allerede avsatt investeringsmidler til disse. Aksjon skoleveg 
gir ikke tilskudd til planlegging av prosjekter. 
 
Følgende prosjekter må dekkes gjennom driftsmidler i budsjettet: 
Anleggelse av fartshumper:      Kr. 400 000 
Utredning gang-/sykkelsti Togrenda-Nordby skole:  Kr. 250 000 
Utredning ulike tiltak Dysterlia:     Kr. 150 000 
Totalt:        Kr. 800 000 
 
I driftsbudsjettet for 2019 er det avsatt kr. 1 025 000 til tiltaksplan for trafikksikkerhet. 
I 2020 er det behov for kr. 800 000. Det medfører at kr. 225 000 kan trekkes fra 
driftsbudsjettet til samferdsel for 2020. Budsjettposten for refusjon fra staten må 
justeres til kr. 820 000. Dette må evt. justeres igjen ved 1 tertial 2020 avhengig av 
hva som tilkommer av tilskudd gjennom Aksjon skoleveg. 
 
Det er egen post i driftsbudsjettet for reasfaltering av gang-/sykkelveier og denne 
videreføres. 
. 
Konklusjon med begrunnelse: 
Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2020-2023 vedtas. 
Tiltak som gjelder fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen, i tillegg til at 
rådmannen tar kontakt med Statens vegvesen for å avklare status på tiltak spilt inn 
på fylkesveinettet. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-25/19 
Tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023 
 
Saksbehandler:  Siri Gilbert Saksnr.:  19/00535-45 
Saksgang  Møtedato 

1 Klima- og miljøutvalg 7/19 21.05.2019 
2 Formannskapet 35/19 05.06.2019 
3 Kommunestyret 25/19 19.06.2019 
 

 
Formannskapets innstilling 05.06.2019: 
1. Tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023 vedtas med følgende endringer og 

tillegg: 
a. Ny bestemmelse: 

Sykkelfelt skal asfalteres med farget asfalt når ny asfalt legges. 
b. Tabell 1.1, nytt infrastrukturtiltak, legges inn som prioritet 4: 

Opphøyd fortau fra Brekkeveien 27 til krysset Bjørkeveien. 
c. Tabell 1.2, nytt infrastrukturtiltak: 

Sammenhengende sykkelfelt fra undergangen, opp Raveien og over 
broen. 

d. Tabell 1.1, prioritet 9: 
«og ny belysning» strykes. 

e. Tabell 2, pkt. 2.2 endres til: 
«Kartlegge behov for sykkelparkering (antall, type sykkel og behov for 
overbygg) …» 

f. Tabell 1, pkt. 1.4 endres til: 
Ansvar: KomTek, Overslag: –, Finansiering: –, Gjennomføres: 2021 

 
2. Tiltak på fylkesveier oversendes Statens vegvesen. 

 
3. Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende økonomiske konsekvens, 

skal vurderes i forbindelse med kommunens handlingsprogram for 2020-2023 og 
budsjett 2020. 

_____ 
 

Behandlinger: 
 
Formannskapets behandling 05.06.2019: 
Erik Wegge Bergvik(MDG) fremmet forslag: 
Tabell 1.1, prioritet 4: Hele punktet strykes. 
 
Votering: 
Klima- og miljøutvalgets innstilling til og med punkt a. ble tiltrådt 6-3 (2Ap, FrP). 
Klima- og miljøutvalgets innstilling for øvrig ble enstemmig tiltrådt. 
MDG’s forslag ble nedstemt 7-2 (1H, MDG). 
 
Formannskapets innstilling 05.06.2019: 
Se øverst i saken. 

_____ 
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Klima- og miljøutvalgs behandling 21.05.2019 (KMU): 
Erik Wegge Bergvik (MDG) fremmet følgende forslag til endringer og tillegg: 

1. Ny bestemmelse: 
Sykkelfelt skal asfalteres med farget asfalt når ny asfalt legges. 

2. Tabell 1.1, nytt infrastrukturtiltak, legges inn som prioritet 4: 
Opphøyd fortau fra Brekkeveien 27 til krysset Bjørkeveien. 

3. Tabell 1.2, nytt infrastrukturtiltak: 
Sammenhengende sykkelfelt fra undergangen, opp Raveien og over broen. 

4. Tabell 1.1, prioritet 4: 
Hele punktet strykes. 

5. Tabell 1.1, prioritet 9: 
«og ny belysning» strykes. 

6. Tabell 2, pkt. 2.2 endres til: 
«Kartlegge behov for sykkelparkering (antall, type sykkel og behov for 
overbygg) …» 

7. Tabell 1, pkt. 1.4 endres til: 
Ansvar: KomTek, Overslag: –, Finansiering: –, Gjennomføres: 2021 

 
Utvalget fremmet følgende fellesforslag: 

- Klima- og miljøutvalg ber hovedutvalg for oppvekst og kultur se på 
mulighetene for å innføre mer trafikkopplæring tidlig i barnehagene/skolene. 

 
Votering: 
MDGs forslag: 

1. ble enstemmig tiltrådt 
2. ble tiltrådt 7-2 (H) 
3. ble enstemmig tiltrådt 
4. ble nedstemt 5-4 (2Ap, MDG, V) 
5. ble tiltrådt 5-4 (2H, Sp, FrP) 
6. ble tiltrådt 6-3 (Ap, H, Frp) 
7. ble tiltrådt 8-1 (Ap) 

 
Rådmannens innstilling med tiltrådte forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Utvalgets fellesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Klima- og miljøutvalgs innstilling 21.05.2019 (KMU): 
Tilsvarer formannskapets innstilling.  
 
Klima- og miljøutvalgs vedtak 21.05.2019 (KMU): 
Klima- og miljøutvalg ber hovedutvalg for oppvekst og kultur se på mulighetene for å 
innføre mer trafikkopplæring tidlig i barnehagene/skolene. 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023 vedtas. 
2. Tiltak på fylkesveier oversendes Statens vegvesen. 
3. Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende økonomiske konsekvens, 

skal vurderes i forbindelse med kommunens handlingsprogram for 2020-2023 og 
budsjett 2020. 
 

Ås, 10.05.2019 
 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Leder samfunnsutvikling 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Klima- og miljøutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Tiltaksplan for sykling og gange, Ås kommune 2020-2023.  
Oppsummering høringsuttalelser og rådmannens vurdering 
Tiltak tatt ut av tiltaksplan for sykling og gange ved rullering 2019 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Alle dokumenter på sak nr. 19/00535 
Gjeldende sykkel – og gåstrategi og tiltaksplan for 2019-2021 samt kart ligger på 
kommunens nettside: https://www.as.kommune.no/cppage.6131027-439512.html  
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Statens vegvesen Region Øst  

https://www.as.kommune.no/cppage.6131027-439512.html
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Tiltaksplan for sykling og gange er den konkrete oppfølgingen av Sykkel- og 
gåstrategi for Ås kommune. Planen beskriver tiltak innenfor de åtte 
hovedinnsatsområdene i Sykkel- og gåstrategien. Tiltakene i tiltaksplanen og den 
jevne innsatsen i kommunen og hos andre aktører er nødvendig for å oppnå de 
vedtatte målene i strategien. Dersom det settes av midler i kommunens drifts- og 
investeringsbudsjett, vil dette fungere som egenandel ved søknad om tilskudd fra 
Akershus fylkeskommune og Staten, der kommunen kan få opptil 50% tilskudd til 
tiltak.   
 
Fakta i saken: 
Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 ble vedtatt våren 2018, og 
tilhørende tiltaksplan for sykling og gange i påfølgende møte. Dette er den første 
rulleringen av tiltaksplanen.  
 
Det er i fastsatt følgende effektmål for gang- og sykkeltrafikk i strategien: 25% andel 
gående og 17% andel syklende av alle reiser innen 2030. For å oppnå målsettingen 
skal kommunen satse innen åtte hovedinnsatsområder:  
 

1. Mest mulig sammenhengende gang- og sykkelveinett 

2. God sykkelparkering 

3. Arealplanlegging som legger til rette for mer sykling og gange 

4. Bedre sikkerhet for syklister og fotgjengere 

5. Prioritert vedlikehold/drift av gang- og sykkelanlegg 

6. Kampanjer for å øke andel gående og syklende 

7. Tilrettelegge for bruk av sykkel til/fra arbeid – samarbeid med næringsliv 

8. Tilrettelegge for sykling og gange til/fra skole, barnehage og fritidsaktiviteter – 

samarbeid med skolene/FAU 

For hvert innsatsområde i strategien er ønsket situasjon i 2030 beskrevet, og 
hvordan kommunen og andre aktører må arbeide for å nå målene innenfor hvert av 
innsatsområdene. Tiltaksplan for sykling og gange er strukturert ut fra disse åtte 
innsatsområdene. 
 
Deltakelse i sykkelbyordningen 
Som resultat av vedtatt sykkel- og gåstrategi og tiltaksplan, fikk Ås kommune i 2018 
innvilget søknad om å delta i Akershus fylkeskommune (AFK) og Statens vegvesens 
(SVV) sykkelbyordning. Gjennom ordningen får de utvalgte kommunene ekstra faglig 
støtte og oppfølging fra AFK og SVV, og kan søke om 50% tilskudd til sykkeltiltak fra 
en egen pott.  
 
Kommunen må på sin side avsette personell og budsjett til satsing på sykling for å 
delta i ordningen. Deltakelsen i sykkelbyordningen har, i tillegg til direkte tilskudd, så 
langt ført til at SVV nylig har etablert en sykkelteller i Ås sentrum, og er i gang med 
planlegging av ny skilting av hovedsykkelveinettet i kommunen. SVV har også 
etablert overbygd sykkelparkering ved tre busstopp langs fylkesvei.  
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Vedtatt budsjett og tildelte midler 2019-2022 
Det ble avsatt 2.000 000 kr på kommunens investeringsbudsjett og 175 000 kroner 
på driftsbudsjettet for 2019 til oppfølging av tiltaksplanen. Det er i 
handlingsprogrammet for 2019-2022 avsatt ytterligere 2 millioner kr hvert år fra 2020 
til 2022 på investeringsbudsjettet. Kommunen har i tillegg fått tilsagn om 885.000 kr 
fra AFK gjennom sykkelbyordningen for 2019. Kommunen har også fått innvilget 
søknad om 130.000 kr fra SVV for å kjøpe inn en mobil ferdighetsløype for sykkel.  
 
Tiltak som er gjennomført i 2018-2019:  

 Tellinger av fotgjengere og syklister i Ås sentrum og på Vinterbro som viser en 
økning i syklende og gående. 

 Etablert sykkelparkering og sykkelservicestasjon i Ås sentrum 

 Sykkel- og gådager og kampanjer (Sykle til jobben, Beintøft og Bli sett-kampanje). 

 Utarbeidet kostnadsestimat for infrastrukturprosjekter på kommunal vei 

 Kostnadsestimat og detaljprosjektering av fortau Grimsrudveien 
 
Tiltak som er planlagt ferdigstilt i løpet av 2019 med bevilget budsjett og tilskudd:  

 Sykkelparkering ved idrettsanlegg og svømmehaller i hele kommunen 

 Utredning av stenging for biltrafikk øverst i Langbakken (når barna går t/f skole) 

 Belysning et stykke av G/S-veien på Nygårdsveien ved avkjørsel fra E-18 

 Merking i veibanen med sykkel-symboler for å gi økt oppmerksomhet rundt 
syklister, på utvalgte boligveier uten gang- og sykkelvei.  

 Utarbeide plan med kostnadsestima enda; Fra Ravnfaret til Tømmerveien 
 Vintersykkelkampanje i samarbeid med NMBU: Sponsing av piggdekk mm. 

 Mobil ferdighetsløype for sykkel med tilhenger til bruk i skolenes sykkelopplæring. 

 t for opptrapping av standard for bedre drift og vedlikehold for syklister og 
fotgjengere. 

 Etablere veilys langs snarveier i Togrenda 
 

Prioriterte tiltak i tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023 
Foreliggende tiltaksplan for sykling og gange er den konkrete oppfølgingen av 
Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune. For hvert hovedinnsatsområde i strategien er 
det laget en tabell med beskrivelse av tiltak og ansvar, kostnad, finansiering og 
gjennomføring av disse. Se vedlagte tiltaksplan for detaljer om tiltakene.  
 
Tiltakene innen hovedinnsatsområde 1 for å oppnå mest mulig sammenhengende 
gang- og sykkelveinett er mer omfattende enn de øvrige. Det inneholder oversikt 
over prioriterte infrastrukturtiltak for syklister og fotgjengere, både på kommunal og 
fylkeskommunal vei.  
 
Det er utarbeidet et kostnadsestimat for infrastrukturtiltakene på kommunal vei. 
Rådmannen har lagt kostnadsestimatet og andre kriterier til grunn for prioritering av 
kommunale infrastrukturtiltak i tiltaksplanens tabell 1.1. Det er også utarbeidet 
detaljprosjektering og kostnadsestimat for fortau med belysning langs Grimsrudveien, 
som er prioritert infrastrukturprosjekt i inneværende plan. Rådmannen foreslår at 
dette prosjektet gjennomføres i 2020.  
 
Utover infrastrukturtiltak langs vei ligger det inne en rekke tiltak i tiltaksplanen innen 
de syv andre tiltaksområdene, for eksempel bedre sykkelparkering, veiledere i 
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arealplanlegging, bedre kartløsninger, ulike kampanjer og tiltak for å få flere i alle 
aldersgrupper til å gå og sykle i hverdagen.  
 
Kommunens tiltaksplaner sett opp mot hverandre:  
Det er noe overlapp mellom tema i Tiltaksplan for sykling og gange, Tiltaksplan for 
trafikksikkerhet og Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv. Konkrete tiltak 
beskrevet i Sykkel- og gåstrategien som naturlig faller inn under Tiltaksplan for 
trafikksikkerhet er overført dit, f.eks. vedlikehold og reasfaltering av kommunens G/S-
veier, fartshumper, utbedringer i kryss og enkeltvis punktbelysning. Krysninger, 
fartsreduksjon og fartsreduserende tiltak på fylkesvei er også lagt i tiltaksplan for 
trafikksikkerhet.  
 
Midler til infrastrukturtiltak i Ås kommune under fylkeskommunens ansvarsområde 
blir fastsatt i Akershus fylkeskommunens (AFK) handlingsprogram for samferdsel og 
påfølgende budsjettprosesser. 
 
Tilskuddsordninger fra Staten og AFK er en viktig kilde til finansiering av både 
infrastruktur-tiltak og kampanjer. De fleste tilskuddsordningene krever 50% 
egenfinansiering fra kommunen.  
 
Høringsprosess 
Det er gjennomført høring av gjeldende tiltaksplan, der publikum ble bedt om å 
komme med innspill til nye tiltak og prioritering av eksisterende. Det kom til sammen 
12 innspill fra FAU, organisasjoner, privatpersoner, skoleelever og fylkeskommunen. 
I tillegg har rådene i kommunen fått forelagt planen. De fleste innspillene dreier seg 
om prioritering av infrastrukturtiltak og drift, og innspill med forslag til kampanjer og 
annet. Rådmannen har vurdert innspillene og gjort noen endringer i prioriteringer og 
lagt til enkelte tiltak som følge av dette. Se vedlagte oppsummering av 
høringsuttalelser og rådmannens vurdering av disse for detaljer. 
 
Vurdering: 
Prioritering av infrastrukturprosjekter 
I revisjonen av listene over infrastrukturtiltak har kommunen brukt følgende kriterier 
for å prioritere tiltak: Trafikksikker skolevei, sammenhengende hovednett for 
sykkel/gange, om det har kommet mange innspill, stor andel fotgjengere og syklister, 
kostnader og tidsperspektiv for gjennomføring, og om det er flere funksjoner på 
samme strekning (f.eks. både skole – og turvei). Tiltak som kan gjennomføres raskt 
og er forholdsvis rimelig å gjennomføre har også blitt prioritert. 
 
Tabell 1.3 i tiltaksplanen viser rådmannens prioritering av gang- og sykkelanlegg 
langs fylkesvei. De høyest prioriterte prosjektene er langs Fv 152 i Ås sentrum. 
Grunnen til dette er at AFK har vært tydelige på at de vil prioritere 
samferdselsprosjekter som er i tråd med regional plan for areal og transport, med 
fokus på de regionale byene. En annen grunn til at disse prosjektene har kommet 
høyt opp, er at det er viktige skoleveier, og at SVV er i gang med regulering av gang- 
og sykkelvei med fortau på to av de viktige strekningene. Det er i tillegg lagt inn en 
rekke andre tiltak i kommunen. Selv om det ikke er realistisk at fylket kan finansiere 
tiltakene i tab. 1.3 i fireårsperioden, er dette en viktig synliggjøring av hvor 
kommunen mener det er behov for tiltak, og vil bruke dette som grunnlag for dialog 
med fylket. 
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For gang- og sykkelveiprosjekter langs kommunal vei, tabell 1.1 og 1.2 i 
tiltaksplanen, har rådmannen brukt samme kriterier som nevnt over for å prioritere. I 
prioriteringslisten er det flere tiltak nord i kommunen som er prioritert, da disse har 
vært etterspurt og er regulerte. Rådmannen har valgt å ta gang- og sykkelanlegg 
som er omfattet av områdereguleringen for Ås sentralområde ut av prioriteringslisten 
i påvente av vedtak av reguleringsplan og finansieringsløsninger, men understreker 
at tiltakene har høy prioritet. 
 
I tillegg til infrastrukturprosjekter mener rådmannen at det er viktig at kommunen 
gjennomfører kampanjer og holdningsskapende arbeid rettet mot ulike grupper. 
Undersøkelser og medvirkningsarbeid i kommunen viser også at det er behov for mer 
og bedre sykkelparkering for at flere skal sykle i hverdagen. Rådmannen anbefaler 
derfor at det settes av midler til dette. Erfaringer fra andre steder viser at en slik 
helhetlig innsats på flere områder er viktig for å få flere til å sykle og gå.  
 
Rådmannen mener også at det er viktig å øke fokus på sykling og gange i 
kommunens virksomheter for å nå målene i sykkel- og gåstrategien. Eksempel på 
tiltak i planen som kan gjøres innenfor rammen av eksisterende ressurser er at 
kommunen stiller tydeligere krav om gang- og sykkelanlegg og sykkelparkering i 
arealplanlegging og byggesaksbehandling. Kommunen som arbeidsgiver kan også 
gjøre mye for å motivere de ansatte til å sykle og gå mer.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Tiltaksplan for sykling og gange vil være et viktig grunnlag for søknader om tilskudd 
fra Staten og AFK. Rådmannen anbefaler at det settes av midler i kommunens drifts- 
og investeringsbudsjett, da det vil fungere som egenandel ved søknad om tilskudd 
fra SVV/AFK i sykkelby-ordningen samt andre tilskuddsordninger. Ved tilsagn på 
søknader, kan kommunen få opptil 50% i tilskudd.  
 
I påvente av områdereguleringsplan for Ås sentralområde, er det ikke lagt inn forslag 
om finansiering av tiltak innen planområdet. Rådmannen anbefaler at dette tas som 
del av forhandlingene ved gjennomføringen av områdereguleringen.  
 
Oversikt kostnader foreslåtte tiltak 2020 (Det søkes også støtte til alle tiltak). 
 Tiltak Tiltak 

nr.  
Bevilget  
2019-2022  
kroner 

Foreslått  
for 2020  
kroner 

Sum  
kroner 

Finan- 
siering 
 

Fortau og belysning 
Grimsrudveien 

1.7  2 000 000 3 000 000 5 000 000 Inve- 
stering 

Sykkelparkering ved 
kommunale funksjonsbygg 
og arbeidsplasser 

2.5  500 000 500 000 Inve- 
stering 

Gjennomføre mindre tiltak, 
f.eks. grusing av snarveier, 
belysning, veimerking etc. i 
forbindelse med andre 
infrastrukturtiltak 

1.6  250 000 250 000  Inve- 
stering 

Kampanjer og 
informasjonsarbeid 

6.1  150 000 150 000 Drift 

Innkjøp av elsykler til bruk i 
tjenesten i Ås kommune 

5.1   50 000 50 000 Drift 
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Tiltak videre i perioden (2021-2023):  
Driftsbudsjett: For å oppfylle tiltak i tiltaksplanen, er det er behov for å sette av 
150.000 kr hvert år til kampanje- og informasjonsarbeid. For 2021 bør det tilføres 
100.000 kr til å utvikle kart- og informasjonsmateriell og el-sykkelstøtte til ansatte i 
kommunen (tiltak 6.7 og 7.7).  
 
Investeringsbudsjett: For hele fireårsperioden er kostnader for infrastrukturtiltak langs 
kommunal vei estimert til 18,5 mill. kr. (jf. tab. 1.1 i tiltaksplanen). Dersom bygging av 
fortau langs Grimsrudveien, med kostnad 5 mill. kr gjennomføres i 2020, vil 
resterende kostnad for prosjekter i perioden 2021-2023 være 13,5 mill. kr. For å 
dekke øvrige tiltak er det derfor behov for gjennomsnittlig 4,5 mill. kr. til 
infrastrukturtiltak på kommunal vei hvert år i perioden 2021-2023. Dvs. 2,5 mill. kr. 
utover de 2 mill. kr. avsatt til investering i handlingsprogrammet 2019-2022 og 4,5 
mill i 2023.  
 
I tillegg er det behov for å avsette 250.000 kr. hvert år til etablering av 
sykkelparkering ved kommunens funksjonsbygg for å øke sykkelandelen. 
 
Kommunen vil årlig søke sykkelbymidler fra AFK til gjennomføring av kampanjer og 
infrastrukturprosjekter i perioden. Det er der krav om 50% egenfinansiering fra 
kommunen, og det er derfor nødvendig å avsette budsjett som egenandel. Rammen 
for økonomisk støtte til kommunene fra AFK til sykkelbyordningen fastsettes i 
fylkeskommunens budsjett. Statens vegvesen har også de siste årene administrert 
en statlig støtteordning for infrastrukturtiltak for mer sykling på kommunal vei (50% 
finansiering), men det er usikkert om ordningen videreføres i 2020. Hvor stor andel 
kommunen kan få støtte til vil derfor ikke være klart før kommunens 
budsjettbehandling. For å utløse tilskudd, er det imidlertid nødvendig å ha 
budsjettmessig dekning for kommunens egenandel.  
 
Det mest kostnadskrevende prosjektet i perioden er G/S-vei langs Årungenveien, der 
mesteparten av strekningen ligger i Frogn kommune, men er mest nødvendig for 
innbyggere i Ås. Kommunen vil gå i dialog med Frogn kommune om et spleiselag, og 
vil i tillegg søke støtte fra fylkeskommunen. 
 
Rådmannen vil komme tilbake til endelig forslag til investeringsrammer i forbindelse 
med fremleggelsen av HP 2020-23. 
 
Justering av rammer og ambisjoner vil kunne gjøres i forbindelse med den årlige 
rulleringen av tiltaksplanen.  
 
Dersom fremdriften i planen skal oppnås i tråd med det som er beskrevet vil dette få 
budsjettmessige konsekvens som beskrevet i punktene under. Dersom kommunen 
får 50% støtte fra stat og/eller fylke, vil disse summene reduseres tilsvarende.  
 

1. Kr. 200.000,- må tilføres driftsbudsjettet og kr. 3 750.000,- tilføres 
investeringsbudsjettet for 2020. Dette kommer i tillegg til de 2 mill. kr. Som 
allerede er avsatt i gjeldende handlingsprogram.  

2. For gjennomføring av infrastrukturtiltak må det avsettes 2,75 mill. kr i 2021 og 
2022 i tillegg til de 2 mill. kr avsatt i gjeldende HP, samt 4,75 mill. kr i 2023. 



Ås kommune 

Kommunestyret 19.06.2019  Side 54 av 89 

 

Det må avsettes 250.000 kr på driftsbudsjettet i 2021 samt 150.000 kr i 2022 
og 2023 for gjennomføring av kampanjer og andre tiltak. 

 
Miljømessige konsekvenser: 
Satsing på sykling og gange har meget positiv miljøeffekt. Dersom mer av 
persontransporten flyttes fra privatbil til sykkel og gange, betyr det mindre lokal 
luftforurensning og klimagassutslipp. I tillegg vil det medføre mindre press på arealer 
da det på sikt medfører mindre behov til bilparkering og utbygging av veianlegg for 
bil. Dette kan bidra positivt for å spare dyrka/dyrkbar mark og naturområder.  
 
Alternativer: 
 
1. Som rådmannens innstilling, men med følgende tillegg/justeringer:  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Tiltaksplan for sykling og gange beskriver nødvendige tiltak for å oppnå vedtatte mål i 
Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune. For å få en effektiv gjennomføring av 
Tiltaksplan for sykling og gange bør kommunen samarbeide med regionale 
myndigheter og andre aktører, blant annet gjennom sykkelbyordningen.  
  
En økt satsing for å tilrettelegge for økt sykling og gange krever ressurser, men er 
samfunnsøkonomisk lønnsomt, og viktig for Ås kommune som arbeidsgiver, 
tjenesteyter og samfunnsaktør. Satsingen er også nødvendig for å bidra til å nå 
nasjonale mål for økt fysisk aktivitet samt klima- og miljømål. 
 
Siste års erfaring viser at gjennomføring av tiltak i tiltaksplan gir resultater. 
Kommunens tellinger viser at det har vært en økning av syklister og fotgjengere over 
tellepunktene. At kommunen har avsatt midler i eget budsjett har vært utløsende for 
å få midler fra stat og fylke, og gitt merverdi i satsingen.  
 
Rådmannen anbefaler at tiltaksplan for sykling og gange vedtas og at det avsettes 
midler på kommunens budsjett til gjennomføring av tiltaksplanen i 2020 og videre 
framover i fireårsperioden. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei.  
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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K-26/19 
Tilknytningsplikt for fjernvarme 
 
Saksbehandler:  Tone Marit Stensrud Saksnr.:  19/01391-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Klima- og miljøutvalg 11/19 21.05.2019 
2 Plan- og byggekomiteen 4/19 23.05.2019 
3 Hovedutvalg for teknikk og miljø 39/19 22.05.2019 
4 Formannskapet 36/19 05.06.2019 
5 Kommunestyret 26/19 19.06.2019 

 
Formannskapets innstilling 05.06.2019: 
Kommunen kan i større grad fatte vedtak om unntak fra tilknytningsplikt for 
fjernvarme etter pbl. § 27-5 andre ledd. Dette gjelder tiltak innenfor 
konsesjonsområdet når vilkårene for unntak er til stede. 

_____ 
 

Behandlinger: 
 
Formannskapets behandling 05.06.2019: 
Votering: Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 05.06.2019: 
Se øverst i saken. 

_____ 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 22.05.2019 (HTM): 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 22.05.2019 (HTM): 
Kommunen kan i større grad fatte vedtak om unntak fra tilknytningsplikt for 
fjernvarme etter pbl. § 27-5 andre ledd. Dette gjelder tiltak innenfor 
konsesjonsområdet når vilkårene for unntak er til stede. 

_____ 
  
Plan- og byggekomiteens behandling 23.05.2019 (PBK): 
Votering: Rådmannens innstilling ble tiltrådt 4-1 (FrP) 
 
Plan- og byggekomiteens innstilling 23.05.2019 (PBK): 
Tilsvarer formannskapets innstilling. 

_____ 
 
Klima- og miljøutvalgs behandling 21.05.2019 (KMU): 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Klima- og miljøutvalgs innstilling 21.05.2019 (KMU): 
Tilsvarer formannskapets innstilling.  
 
_____ 
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
Kommunen kan i større grad fatte vedtak om unntak fra tilknytningsplikt for 
fjernvarme etter pbl. § 27-5 andre ledd. Dette gjelder tiltak innenfor 
konsesjonsområdet når vilkårene for unntak er til stede. 
 
Ås, 13.05.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef 
 teknikk, samfunn og kultur 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Klima- og miljøutvalg 
Plan og byggekomiteen 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg:  
Ingen 
 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune har i dag en tilknytningsplikt for fjernvarme for nye byggeprosjekter 
innenfor konsesjonsområdet. Tilknytningsplikten etter plan- og bygningsloven (pbl) § 
27-5 er nedfelt i kommuneplanens § 4.1. Nærmere bestemt gjelder tilknytningsplikten 
etter pbl. § 27-5 første ledd når byggverket ligger innenfor konsesjonsområdet og 
tilknytningsplikten for tiltaket er bestemt i plan.  
 
Statkraft Varme AS har konsesjon for levering av fjernvarme i Ås kommune. 
Fjernvarmeanlegget i Ås benytter i hovedsak skogsflis. I de senere årene har det 
imidlertid blitt utviklet energiløsninger basert på bergvarme som er energieffektive og 
miljømessig meget bra. Rådmannen har med bakgrunn i dette utredet om det kan gis 
et generelt unntak fra tilknytningsplikten når en mer miljømessig bedre løsning kan 
dokumenteres.    
 
Fakta i saken: 
Tilknytningsplikten i kommuneplanens bestemmelse § 4.1 lyder som følger: 
 
«Ved nybygg, til-/påbygg og ved hovedombygging, med samlet areal over 500 m2 
BRA, skal bebyggelsen tilknyttes fjernvarmeanlegg. Tilknytningsplikten gjelder også 
for areal under 500 m2 BRA innenfor konsesjonsområdet dersom arealet er en del av 
framtidig større utbyggingsprosjekt. Kravet forutsetter at konsesjonshaver kan levere 
fjernvarme.» 
 
Hensikten bak kommuneplanens bestemmelser er å sikre konsesjonshaver og 
utbyggere forutsigbarhet og stabilitet i spørsmålet om fjernvarmetilknytning, og i drift 
og vedlikehold av fjernvarmenettet. Tilknytningsplikten er også et virkemiddel som 
sikrer konsesjonshaver et tilstrekkelig kundegrunnlag og dermed økonomisk 
lønnsomhet. 
 
Pbl. gir to muligheter for fritak fra tilknytningsplikten: 
 

 Plan- og bygningsloven § 27-5 andre ledd:  
«Kommunen kan gjøre helt eller delvis unntak fra tilknytningsplikten der det 
dokumenteres at bruk av alternative løsninger for tiltaket vil være miljømessig 
bedre enn tilknytning.»  

 Plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd:  
«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.» 

 
Rådmannen viser til at det er vanskelig å se at det er grunnlag for å gi dispensasjon 
fra tilknytningsplikten etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i pbl. § 19-2 
dersom ikke vilkåret for unntak etter lovens spesielle bestemmelse om unntak i § 27-
5 er oppfylt i det enkelte tilfelle. Bruk av pbl. § 27-5 andre ledd er derfor i første rekke 
den aktuelle bestemmelsen om unntak fra tilknytningsplikten. 
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Både vedtak om unntak og vedtak om dispensasjon fra plikten i § 27-5 første ledd 
forutsetter søknad. Videre skal naboer varsles om tiltaket eller dispensasjon og 
saken høres før vedtak kan fattes. Dette innebærer at unntak eller dispensasjon kun 
kan gis i enkelttilfeller dersom vilkårene er til stede ut i fra en konkret vurdering i den 
enkelte sak. Et generelt unntak eller dispensasjon vil være ugyldig og ikke ha 
rettsvirkning. 
 
Kommunens bruk av unntaksbestemmelsen 
Økt bruk av bergvarme som alternativ til fjernvarmetilknytning har miljømessige 
fordeler. Samlet energibruk kan reduseres ned til en tredjedel sammenlignet med 
bruk av fjernvarme. Selv om fjernvarmeanlegget fyres med avfallsprodukter fra 
skognæringen, må brenselet produseres og transporteres til anlegget med lastebil. 
Bruk av bergvarme er ut fra dette sannsynligvis mer miljøvennlig. 
 
Energibrønner kan i tillegg til oppvarming også benyttes til kjøling av 
bygningsmassen om sommeren. Dette medfører at man slipper å benytte 
kjølesystemer (tørrkjølere) som må plasseres ute, enten på tak eller utenfor bygget. 
Slike installasjoner er lite estetiske og avgir støy til omgivelsene. Kjøleløsninger 
basert på bergvarme får installasjoner i bakken og inne i bygget. 
 
Vurdering: 
Fjernvarmeanlegget i Ås har nå vært i drift i mange år, og kundegrunnlaget er godt 
etablert – spesielt gjennom de nye utbyggingene ved NMBU. Kommuneplanens 
intensjon om gjennom tilknytningsplikten å sikre et tilstrekkelig kundegrunnlag er 
allerede oppfylt. Fjernvarmeanleggets framtid er således ikke truet av at kommunen i 
større grad legger opp til å benytte energiløsninger som kan dokumentere å være 
miljømessig bedre innenfor konsesjonsområdene så langt plan- og bygningsloven gir 
anledning til dette. 
 

Bergvarme har de siste årene blitt et svært godt alternativ til fjernvarme. En slik 
løsning gir betydelig lavere energibruk (ned mot en tredjedel) og produserer energien 
lokalt på tomten. En løsning med bergvarme gjør også at energibrønnene kan 
benyttes til kjøling på sommeren, slik at man slipper tekniske installasjoner utendørs 
som avgir støy til omgivelsene. 
 
I tillegg viser beregninger at bruk av bergvarme er økonomisk fordelaktig 
sammenlignet med fjernvarme. Dette skyldes blant annet en betydelig lavere 
energibruk. 
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Må beregnes i hvert enkelt tilfelle. I de tilfellene hvor rådmannen har gjennomført 
beregninger er investeringene i bergvarme nedbetalt i løpet av 10-12 år som følge av 
lavere driftskostnad enn ved oppvarming med fjernvarme. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Må beregnes i hvert enkelt tilfelle og avhenger av plassering, tomtens størrelse og 
beskaffenhet, byggets størrelse, produksjon og transportavstand for flis m.m.  
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Alternativer: 
Rådmannen fortsetter en restriktiv praksis med å gi dispensasjon for 
tilknytningsplikten til fjernvarme innenfor konsesjonsområdet. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at det i større grad legges opp til at kommunen kan fatte 
vedtak om unntak fra tilknytningsplikt for fjernvarme etter pbl. § 27-5 andre ledd for 
tiltak når vilkårene for det er til stede. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Straks 
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K-27/19 
Sjøskogen skole, utvidelse. Flytting av moduler fra Åsgård skole 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  16/00143-21 
Saksgang  Møtedato 

1 Plan- og byggekomiteen 3/19 23.05.2019 
2 Formannskapet 37/19 05.06.2019 
3 Kommunestyret 27/19 19.06.2019 

 
 
Formannskapets innstilling 05.06.2019: 
1. Modulene på Åsgård skole er ikke egnet som grunnlag for å dekke Sjøskogen 

skoles arealbehov i fremtiden. 
2. Leieavtalen for modulene sies opp og modulene fjernes av utleier iht. inngått 

leieavtale når Åsgård elevene flytter til modulskolen. 
3. Detaljprosjektering av tilbygg til Sjøskogen skole i tråd med tidligere utarbeidede 

mulighetsstudie starter umiddelbart med sikte på byggestart i 2020. 
4. Nødvendige prosjekteringsmidler inntas i årets budsjett. 
5. Økonomiske konsekvenser av pkt. 2 og 4 belyses så langt det er mulig før 

formannskapets behandling. 
_____ 

 
Behandlinger: 

 
Formannskapets behandling 05.06.2019: 
Notat fra rådmannen med tilleggsinformasjon vedrørende økonomiske konsekvenser, 
ble sendt på e-post og publisert 04.06.2019, jf. 16/00143-23. 
 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet tilleggsforslag til rådmannens innstilling punkt 3: 
i august 2019. 
 
Votering: 
Plan- og byggekomiteens innstilling ble tiltrådt 5-4 (Sp, MDG, SV, V) ved alternativ 
votering mot rådmannens innstilling. 
 
Konsekvens: SV’s forslag har dermed falt. 
 
Formannskapets innstilling 05.06.2019: 
Se øverst i saken. 

_____ 
 
 
Plan- og byggekomiteens behandling 23.05.2019 (PBK): 
Bjørn Leivestad (H) fremmet forslag om rådmannens innstilling punkt 1 og 2, og 
følgende tilleggspunkter: 
3. Detaljprosjektering av tilbygg til Sjøskogen skole i tråd med tidligere utarbeidede 

mulighetsstudie starter umiddelbart med sikte på byggestart i 2020. 
4. Nødvendige prosjekteringsmidler inntas i årets budsjett. 
5. Økonomiske konsekvenser av pkt. 2 og 4 belyses så langt det er mulig før 

formannskapets behandling. 
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Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1 og 2 ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hs forslag pkt. 3 ble tiltrådt 3-2 (KrF, Rødt) ved alternativ votering mot rådmannens 
innstilling punkt 3. 
 
Hs forslag pkt. 4 ble tiltrådt 3-2 (KrF, Rødt) ved alternativ votering mot rådmannens 
innstilling punkt 4. 
 
Hs forslag punkt 5 ble enstemmig tiltrådt. 
 
Plan- og byggekomiteens innstilling 23.05.2019 (PBK): 
Tilsvarer formannskapets innstilling.  

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Modulene på Åsgård skole er ikke egnet som grunnlag for å dekke Sjøskogen 

skoles arealbehov i fremtiden. 
2. Leieavtalen for modulene sies opp og modulene fjernes av utleier iht. inngått 

leieavtale når Åsgård elevene flytter til modulskolen. 
3. Behovet for nye arealer ved Sjøskogen skole vurderes på nytt når resultatet av 

den igangsatte skolebehovsanalysen foreligger. 
4. Nødvendige endringer i bevilget budsjettramme for utvidelse av Sjøskogen skole 

inntas i HP 2020-23. 
 
Ås, 10.05.2019 
 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Plan- og byggekomiteen 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
K-Sak 23.05.2012 Skolebehovsanalysen 
K-Sak 72/14, Skolekapasitet fram mot 2030, 22.10.2014 
K-Sak 94/14 Handlingsprogrammet for 2015-2018 
PBK-Sak 1/15 Mulighetsstudie, 10.12.2015 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
I Handlingsprogram 2019-2022 er det foreslått å flytte modulene fra Åsgård skole til 
Sjøskogen skole. Modulene er forutsatt å dekke et langsiktig arealbehov ved 
Sjøskogen skole. Modulene blir frigjort sommeren 2019 når Åsgård skole flyttes 
midlertidig til Modulskolen ved Ås stadion. 
Rådmannen har med bakgrunn i dette utredet muligheten for om modulene kan 
flyttes til Sjøskogen skole og om de kan dekke det langsiktige behovet ved skolen.    
 
Fakta i saken: 
Sjøskogen skole, første byggetrinn, sto ferdig i 2003, mens byggetrinn 2 med 
kontorer og gymsal var ferdig bygget i 2004. Elevtallet ved Sjøskogen skole var i 
starten rundt 125. 
 
I henhold til vedtak K-Sak 72/14 i kommunestyret 22.10.2014 ble det igangsatt et 
planarbeid i forbindelse med byggetrinn 3 på Sjøskogen skole. I den forbindelse ble 
det utarbeidet en mulighetsstudie for Sjøskogen skole. Hensikten var å se på 
muligheten for å utvide skolen til en fullverdig 2-parallell skole med en kapasitet på 
ca. 420 elever. 
 

Mulighetsstudien ble behandlet i PBK (PBK-Sak 1/15) den 10.12.2015. Vedtaket ble 
å utsette saken for videre bearbeiding.  
 

I Handlingsprogram 2019-2022 er det foreslått å flytte modulene fra Åsgård skole til 
Sjøskogen skole for å dekke det framtidige arealbehovet ved skolen. Modulene blir 
frigjort sommeren 2019 når Åsgård skole flyttes midlertidig til Modulskolen ved Ås 
stadion. 
 

Det ble inngått en leieavtale for modulbygget ved Åsgård skole våren 2015, og bygget 
sto klart til skolestart høsten 2015. Leieperioden er på 6 år med opsjon på ytterligere 4 
år. Hvis leieforholdet ikke forlenges ut over 6 år må Ås kommune betale et restbeløp 
regulert i leieavtalen. Dette innebærer at Ås kommune uansett må betale for 
modulbygget fram til våren 2025 (10 år). 
 

Rådmannen har med bakgrunn i dette utredet om modulene kan flyttes, og om 
modulene er i en slik stand og har en slik kvalitet at det kan benyttes for å dekke et 
langsiktig behov ved Sjøskogen skole. 
 

Modulene 
Modulbygget ved Åsgård skole består at til sammen 8 klasserom med tilhørende 
grupperom, gangarealer og toaletter. Hvert klasserom består av tre moduler med 
tilhørende grupperom i én modul. Modulene er satt opp i to etasjer ved at modulene 
er «stablet» oppå hverandre med et åpent sjikt mellom etasjene. Modulene er 
fundamentert på grunnen og åpningen mellom modulene og bakken er dekket med 
bord. 
 

Innvendig er har gulvene gulvbelegg, mens det er systemhimling og modulvegger. 
Pga. forenklet fundamentering har flere dører satt seg slik at de ikke kan lukkes 
skikkelig. Hvert klasserom har separat ventilasjon. 
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Behov 
Sjøskogen skole er en 1-parallell skole med en kapasitet på ca. 250 elever. 
Sjøskogen skole har 239 elever dette skoleåret, og det er hittil registrert 244 elever 
for skoleåret 2019/2020. Ut fra tidligere prognoser og med dagens skolekretsgrense 
vil elevtallet ligge rundt dette i årene som kommer. Elevkapasiteten på Sjøskogen 
skole må sees i sammenheng med Nordby skole, som vil være Sjøskogens 
sekundærskole. Det vil si at ved fulle klassetrinn på Sjøskogen skole vil de få plass 
på Nordby skole.  Nordby skole har dette skoleåret 323 elever og det er hittil 
registrert 324 elever for skoleåret 2019/2020.  Skolen har en kapasitet på rundt 360 
elever, og vil ifølge dagens prognoser ha nok kapasitet frem til ca.2025. Arbeid med 
en skolebehovsanalyse for Ås nord er igangsatt. Denne ferdigstilles når nye 
befolkningsprognoser er klare. Rådmannen vil deretter anbefale hvilke tiltak som må 
gjøres for skolene i Ås nord. 
 
Vurdering: 
Flytting 
Modulene kan demonteres og flyttes. For å kunne flytte modulene må alle 
sammenføyninger fjernes (gulv, vegger og tak). I tillegg må alle tekniske anlegg 
kobles fra. Det er stor fare for skader på konstruksjonene ved en flytting.  
 
Tekniske krav 
For at modulene skal kunne brukes som et permanent bygg må bygget tilfredsstille 
tekniske forskrifter (TEK17). Dette gjelder forhold som blant annet: 

 Krav til universell utforming 
 Heis 
 Brann og rømning 
 Etasjehøyder 
 Dagslysbehov 
 Inneklima (luftmengder, temperatur) 
 Støy og akustikk 
 Energibruk 

 

Flere av punktene over kan det være svært vanskelig å få til ved å benytte modulene 
som utgangspunkt for et permanent bygg. Dette gjelder spesielt ventilasjon og 
inneklima. 
 

Modulene etter flytting 
Bygningsmessige tiltak som må gjøres på ny tomt før og etter at modulene er flyttet 
er blant annet: 

 Grunnarbeider og fundamentering 
 Ny ytterkledning 
 Ny takkonstruksjon 
 Nytt gulv 
 Innvendig oppgradering ift. støy og akustikk 
 Universell utforming 
 Etterisolering 
 Nytt etasjeskille (åpent sjikt må tettes og isoleres) 
 Nytt teknisk rom 
 Nytt ventilasjonsanlegg 
 Ny strømforsyning 
 Ny kabling (strøm, data, signalanlegg) 
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 Heis 
 Alternativ energiforsyning 

 

I praksis vil man måtte gjøre de samme arbeidene som ved et nybygg. Modulene er 
etter flytting i praksis kun et skall. Det er sannsynlig at dagens organisering av 
modulene ikke passer inn på ny tomt. Det er ikke gjort noen vurdering av 
konsekvensene av en annen planløsning. 
 

Funksjonalitet 
De nødvendige tiltakene for at modulene skal tilfredsstille TEK17, vil bidra til en 
bedre funksjonalitet enn i dag. Man er like vel bundet av modulstrukturen, noe som 
gjør at det er vanskelig å få en mest mulig optimal planløsning ut fra et 
undervisningsperspektiv. I tillegg vil ikke modulene oppfylle behovet i 
romprogrammet. Funksjoner som ikke blir løst er garderober, bibliotek og 
lærerarbeidsplasser. Dette betyr at det i tillegg til selve modulbygget må etableres 
flere arealer, spesielt for økt antall lærerarbeidsplasser. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
I mulighetsstudiet som er utarbeidet er det anslått et arealbehov på ca. 1 100 m² 
BTA. Modulbygget ved Åsgård skole har et areal på 1 104 m² BTA. 
Basert på erfaringspriser vil et nybygg koste ca. 40 mill. kroner (ekskl. mva.) med 
dagens kostnadsnivå. 
 

Det er liten erfaring med å benytte brukte modulbygg, som opprinnelig er ment som 
en midlertidig løsning, som et framtidig permanent bygg. Mange av tiltakene som er 
nødvendige for at modulene skal tilfredsstille kravene til et permanent bygg er de 
samme som for et nybygg. Dette gjelder blant annet grunnarbeider, fundamentering, 
ny strømforsyning, tekniske anlegg, yttertak mm. Når man i tillegg får en betydelig 
flyttekostnad, vurderes kostnadene ved å benytte modulene som minst like høye som 
for et nybygg. I tillegg er det stor risiko for at bruk av modulene ikke er praktisk 
gjennomførbart, og kan gi en dårlig teknisk løsning med høye driftskostnader. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler ikke at modulene fra Åsgård skole flyttes til Sjøskogen skole 
som en permanent løsning. Kostnadene ved å bruke modulene vurderes som minst 
like høye som et nybygg og vil gi et mindre funksjonelt bygg med høyere 
driftskostnader. 
 

Rådmannen anbefaler at leieavtalen for modulene sies opp og fjernes av utleier iht. 
inngått leieavtale. 
 

Sjøskogen skole har en kapasitet på rundt 360 elever, og vil ifølge dagens prognoser 
ha nok kapasitet frem til ca.2025. Arbeid med en skolebehovsanalyse for Ås nord er 
igangsatt. Denne ferdigstilles når nye befolkningsprognoser er klar.  
 

Rådmannen anbefaler at behovet for nye arealer ved Sjøskogen skole vurderes på 
nytt når resultatet av den igangsatte skolebehovsanalysen foreligger. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-28/19 
Parkeringsforbud i boligfelt 
 
Saksbehandler:  Olaug Talleraas Saksnr.:  19/01402-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Klima- og miljøutvalg 10/19 21.05.2019 
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 40/19 22.05.2019 
3 Kommunestyret 28/19 19.06.2019 

 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 22.05.2019 (HTM): 
1. Det kan etter nærmere vurdering innføres parkeringsforbud i boligfelt nær skoler 

og barnehager i Ås i tidsperioden kl. 07-17 på hverdager. 
2. Forbudet begrenses til områder der parkerte biler medfører uoversiktlig og utrygg 

skolevei. 
_____ 

 
 

Behandlinger: 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 22.05.2019 (HTM): 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag til endring av rådmannens innstilling 
punkt 1: 

 Det kan etter nærmere vurdering innføres parkeringsforbud i boligfelt nær 
skoler og barnehager i Ås i tidsperioden kl. 07-17 på hverdager. 

 
Votering:  
Rådmannens innstilling med FrPs endringsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 22.05.2019 (HTM): 
Se øverst i saken. 

_____ 
  
 
Klima- og miljøutvalgs behandling 21.05.2019 (KMU): 
Zara Mushtaq Berg (H) fremmet forslag om at saken ikke tas til behandling i klima- 
og miljøutvalg. 
 
Votering: Hs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Klima- og miljøutvalgs vedtak 21.05.2019 (KMU): 
Saken tas ikke til behandling i klima- og miljøutvalg. 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Det innføres parkeringsforbud i boligfelt nær skoler i Ås i tidsperioden kl. 07-17 på 

hverdager.  
2. Forbudet begrenses til områder der parkerte biler medfører uoversiktlig og utrygg 

skolevei. 
 
Ås, 09.05.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann  Kommunalsjef teknikk, samfunn og 

kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Klima og miljøutvalg 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Parkeringsforbud på Kaja-feltet - saksfremlegg 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Det er stedvis utfordring med parkerte biler langs kommunale veier i boligfelt. 
Rådmannen har mottatt flere henvendelser fra beboere som er bekymret for 
fremkommeligheten og trafikksikkerheten som følge av langsgående parkering. 
 
Erfaringen etter innføring av tilsvarende parkeringsforbud på Kajafeltet er bedre 
fremkommelighet og trafikksikkerhet for dem som ferdes i trafikken, noe beboerne i 
området, etter rådmannens erfaring, setter pris på. Rådmannen har fått svært få 
negative tilbakemeldinger på forbudet. 
 
Rådmannen har vurdert situasjonen generelt og foreslår at det innføres 
parkeringsforbud i boligfelt nær skoler på hverdager i tidsperioden kl. 07-17. 
 
Fakta i saken: 
Det er stedvis utfordrende at det parkeres biler langs kommunale veier i boligfelt. 
Flere beboere uttrykker bekymring for fremkommeligheten og trafikksikkerheten, 
spesielt for skolebarn på skoleveien da disse må ferdes mellom parkerte biler og ut i 
veibanen for å komme forbi. Det er også noen som har utfordringer med å komme ut 
av egen gårdsplass på grunn av parkerte biler i veien, og i tillegg skaper det 
utfordringer for veivedlikeholdet, spesielt vinterstid. 
 
Vurdering: 
Parkerte biler langs veien gir et uoversiktlig trafikkbilde, og skaper utfordringer både 
med tanke på fremkommelighet, trafikksikkerhet og veivedlikehold. 
 
Parkerte biler langs veien gir dårlig sikkerhet for gående og syklende da de tvinges ut 
i veibanen og må konkurrere med biler som også skal fram. Dette er spesielt 
utfordrende i periodene kl. 07-09 og kl. 15-17 da mange ferdes på veiene til/fra jobb, 
skole, barnehage, tog/buss mm. 
 
Parkerte biler langs veien utgjør også en særlig utfordring for brøytemannskapene 
vinterstid. Sist vinter var det flere ganger tilfelle at brøytebilene ikke kom fram. Dette 
skaper igjen dårlig fremkommelighet, spesielt for de myke trafikantene. 
 
Det vises for øvrig til saken som var oppe i forbindelse med innføring av 
parkeringsforbud på Kajafeltet. Saksfremlegget følger vedlagt. 
 
Det kom svært lite negative reaksjoner i forbindelse med innføring av 
parkeringsrestriksjoner på Kajafeltet. Rådmannens oppfatning er at dette gikk seg 
raskt til og at beboerne i området er fornøyde med ordningen som nå gir bedre 
fremkommelighet og trafikksikkerhet. 
 
Rådmannen har vurdert situasjonen på generelt grunnlag og foreslår at det innføres 
parkeringsforbud i boligfelt nær skoler på hverdager i tidsperioden kl. 07-17. Dette vil 
innføres der det er utfordringer med parkerte biler langs veiene. 
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Økonomiske konsekvenser: 
Det er kostnader knyttet til kjøp av nye skilt, men dette dekkes av driftsbudsjettet for 
samferdsel. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Det vil bli tryggere for de myke trafikantene å ferdes langs veiene og dette kan få 
flere barn til å gå/sykle til skolen. I tillegg blir det et triveligere bomiljø uten så mange 
parkerte biler ute i veien.  
 
Alternativer: 

- La det være som i dag uten parkeringsforbud. 
- Innføre parkeringsforbud i større deler av døgnet/uka. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Det innføres parkeringsforbud i boligfelt nær skoler i tidsperioden kl. 07-17 på 
hverdager. Dette for å bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for myke 
trafikanter. 
 
Dette vil innføres i områder der det er en utfordring med parkerte biler langs veiene. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-29/19 
Valg av revisjonsordning for Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  18/03515-8 
Saksgang  Møtedato 

1 Kommunestyret 29/19 19.06.2019 
 
 

Kontrollutvalgets innstilling 03.05.2019: 
1. Kommunen vedtar at Ås kommune skal få utført revisjonstjenester i egenregi 

gjennom en større interkommunal revisjonsenhet hvor Follo distriktrevisjon IKS er 
en del av det nye selskapet. 

2. Kommunestyret forutsetter at ny revisjonsordning trer i kraft med virkning fra 
01.01.2020. 

3. Kommunestyret søker å inngå avtale med ny revisor for revidering av 
årsregnskapet for Ås kommune for 2019. 

_____ 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
1. Kontrollutvalget  
2. Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Saksutskrift Ås KU sak 13-19 Valg av revisjonsordning for Ås kommune 
2. Valg av revisjonsordning for Ås kommune 
3. Uttalelse - valg av revisjonsordning 
4. Sammenslåing av Follo distriktsrevisjon IKS og Buskerud kommunerevisjon IKS til 
Viken kommunerevisjon IKS 
5. FDRs Årsregnskap 2018 
6. Uttalelse fra de tillitsvalgte i Buskerud Kommunerevisjon IKS 
7. BKR Årsregnskap 2018 
8. Utredning om Viken kommunerevisjon IKS 
9. Selskapsavtale for Viken kommunerevisjon IKS 15042019 
10. Kart over Viken 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kontrollutvalget v/Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 
 
Saksutredning: 
Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) sendte i e-post 14.05.2019 
sak og innstilling fra kontrollutvalget til kommunestyret om «Valg av revisjonsordning 
for Ås kommune». Se vedlagt saksutskrift med vedlegg. 
 
Kontrollutvalget innstiller direkte til kommunestyret. 
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K-30/19 
1. tertialrapport 2019 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  19/01438-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Administrasjonsutvalget 5/19 27.05.2019 
1 Klima- og miljøutvalg 12/19 21.05.2019 
2 Hovedutvalg for helse og sosial 4/19 22.05.2019 
3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 14/19 22.05.2019 
4 Hovedutvalg for teknikk og miljø 42/19 22.05.2019 
5 Formannskapet 24/19 05.06.2019 
6 Kommunestyret 30/19 19.06.2019 

 
 
Formannskapets innstilling 05.06.2019: 
1. tertialrapport 2019 tas til orientering. 

_____ 
 
 

Behandlinger: 
 
Formannskapets behandling 05.06.2019: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig tiltrådt. 
 
Formannskapets innstilling 05.06.2019: 
Se øverst i saken. 

_____ 
  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 22.05.2019 (HTM): 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: 

 HTM forventer at inntekter og utgifter i fremtiden periodiseres i rett tertial 
(f.eks. punkt 1.2.13 Brann og ulykkesvern). 

 HTM avslutter sak 102/09 Nedleggelse av kommunale veier. Saken tas ev. 
opp senere. 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med FrPs tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 22.05.2019 (HTM): 
1. tertialrapport 2019 tas til orientering. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 22.05.2019 (HTM): 
HTM forventer at inntekter og utgifter i fremtiden periodiseres i rett tertial (f.eks. punkt 
1.2.13 Brann og ulykkesvern). 
 
HTM avslutter sak 102/09 Nedleggelse av kommunale veier. Saken tas ev. opp 
senere. 

_____ 
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 22.05.2019 (HOK): 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 22.05.2019 (HOK): 
1. tertialrapport 2019 tas til orientering. 

_____ 
  
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 22.05.2019 (HHS): 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 22.05.2019 (HHS): 
1. tertialrapport 2019 tas til orientering. 

_____ 
  
 
Klima- og miljøutvalgs behandling 21.05.2019 (KMU): 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Klima- og miljøutvalgs innstilling 21.05.2019 (KMU): 
1. tertialrapport 2019 tas til orientering. 

_____ 
  
 
Administrasjonsutvalgets behandling 27.05.2019 (ADM): 
Votering: Utvalgenes innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 27.05.2019 (ADM): 
1. tertialrapport 2019 tas til orientering. 
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. tertialrapport 2019 tas til orientering. 
 
Ås, 15.05.2019 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
 
Vedlegg:  
 
Vedlegg: 
1. tertialrapport 2019 v 1.1 
 

 
 
 

Saksutredning: 
 
Fakta i saken:  
Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2019 
- 2023.  Rapporten bygger på det tjenestebaserte budsjettet. Det er en rapportering 
på budsjett og målsettinger i vedtatt handlingsprogram med økonomiplan. Rapporten 
beskriver status etter de fire første månedene. 
 
Økonomiske konsekvenser:  
Se egen sak om budsjettreguleringer 1. tertial 2019.  
 
Konklusjon med begrunnelse:  
Tertialrapport er fast rapportering til kommunestyret. Rådmannen anbefaler at  
1. tertialrapport 2019 tas til orientering. 
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K-31/19 
Budsjettreguleringer 1. tertial 2019 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  19/01437-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Administrasjonsutvalget 6/19 27.05.2019 
1 Klima- og miljøutvalg 13/19 21.05.2019 
2 Hovedutvalg for helse og sosial 5/19 22.05.2019 
3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 15/19 22.05.2019 
4 Hovedutvalg for teknikk og miljø 41/19 22.05.2019 
5 Formannskapet 25/19 05.06.2019 
6 Kommunestyret 31/19 19.06.2019 
 

 
Formannskapets innstilling 05.06.2019: 
Budsjettreguleringer for 1. tertial 2019 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4 med 
følgende endringer: 

 Styrking av barnevern reduseres fra 5 til 2,5 mill. kr. Generelt disposisjonsfond 
økes tilsvarende. 

 Område 2 grunnskole styrkes i revidert budsjett med kr 1 million. Generelt 
disposisjonsfond reduseres tilsvarende. 

_____ 
 
Nytt vedlegg 11.6.2019: 
Svar på spørsmål om budsjettreguleringer investering 1. tertial 2019. 
 
 

Behandlinger: 
 
Formannskapets behandling 05.06.2019: 
Laila Nordsveen fremmet forslag om administrasjonsutvalgets innstilling med 
følgende tillegg:  
Styrking av barnevern reduseres fra 5 til 2,5 mill. kr. Generelt disposisjonsfond økes 
tilsvarende. 
 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Tiltak til barnefattigdom styrkes med kr 300 000. Generelt disposisjonsfond 
reduseres tilsvarende. 
 
Formannskapet ber om et notat med svar på spørsmål fra Hilde Kristin Marås (H) til 
kommunestyret, jf. e-post 05.06.2019. 
 
Votering: 
Administrasjonsutvalgets innledning ble enstemmig tiltrådt. 
Ap’s forslag om barnevern ble tiltrådt 7-2 (MDG, SV) 
Administrasjonsutvalgets innstilling om grunnskole ble enstemmig tiltrådt. 
SV’s forslag ble nedstemt 5-4 (Sp, MDG, SV, V) 
 
Formannskapets innstilling 05.06.2019: 
Se øverst i saken. 

_____ 
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Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 22.05.2019 (HTM): 
Hovedutvalget fremmet fellesforslag om at saken tas til orientering. 
 
Votering: Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 22.05.2019 (HTM): 
Saken tas til orientering. 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 22.05.2019 (HOK): 
Sverre Strand Teigen (H) fremmet følgende endringsforslag:  
Område 2 grunnskole styrkes i revidert budsjett med kr 1 million. Pengene tas fra 
område 15 Felles inntekter og utgifter. Tabell 1 justeres tilsvarende.  
 
Votering: 
Rådmannens innstilling justert for endringsforslagene fra H ble enstemmig tiltrådt.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 22.05.2019 (HOK): 
Budsjettreguleringer for 1. tertial 2019 vedtas i henhold til:  

 tabell 1 med følgende justeringer: 
Område 2 grunnskole styrkes i revidert budsjett med kr 1 million. Pengene tas fra 
område 15 Felles inntekter og utgifter. 

 tabell 2, 3 og 4.  
_____ 

 
 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 22.05.2019 (HHS): 
Rubina Mushtaq Rikheim (H) fremmet følgende forslag:  

1. Hovedutvalg for Helse og sosial ser alvorlige på overskridelsene og 
utfordringene knyttet til barnevernet. Utvalget ber rådmannen legge fram 
tiltaksplan for å holde seg innenfor budsjettrammen, og få løst ressursmessige 
forhold. Utvalget ber om at tiltaksplanen legges frem i utvalget i august 2019. 

 
2. Budsjettreguleringer for 1. tertial 2019 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4 

 med unntak av pkt. 5 i tabell 1 hvor barnevernet kun tilføres 2,5 millioner. 
 
Wenche Jahrmann (Ap) fremmet følgende forslag: 

3 millioner foreslås i stedet for 5 millioner til barnevernet. 
 
Votering: 
H´s forslag pkt. 1 ble tiltrådt 6-2 (SV, R) 
Rådmannens forslag ble nedstemt 6-2 (SV, R) 
H´s forslag pkt. 2 ble tiltrådt, 5-3 (Ap, SV og R), dermed falt Ap´s forslag.  
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 22.05.2019 (HHS): 
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1. Hovedutvalg for Helse og sosial ser alvorlige på overskridelsene og utfordringene 
knyttet til barnevernet. Utvalget ber rådmannen legge fram tiltaksplan for å holde 
seg innenfor budsjettrammen, og få løst ressursmessige forhold. Utvalget ber om 
at tiltaksplanen legges frem i utvalget i august 2019. 
 

2. Budsjettreguleringer for 1. tertial 2019 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4 med 
unntak av pkt. 5 i tabell 1 hvor barnevernet kun tilføres 2,5 millioner. 

_____ 
 
 
Klima- og miljøutvalgs behandling 21.05.2019 (KMU): 
Utvalget fremmet fellesforslag om at saken tas til orientering. 
 
Votering: Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt. 
 
Klima- og miljøutvalgs innstilling 21.05.2019 (KMU): 
Saken tas til orientering. 

____ 
 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 27.05.2019 (ADM): 
Johan Alnes (Ap) fremmet følgende forslag: 
1. Styrking av barnevern reduseres fra 5 til 3 mill. kr. Generelt disposisjonsfond økes 

tilsvarende. 
2. Grunnskole styrkes med 1 mill. kr. Generelt disposisjonsfond reduseres 

tilsvarende. 
3. Den årvisse økningen av ferievikarbudsjettet for pleie og omsorg tyder på bevisst 

underbudsjettering. 
 
Egil Ørbeck (H) fremmet forslag om innstillinger fra HOK og HHS. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble nedstemt 8-1 (Sp). 
 
HOK’s innstilling kulepunkt 1 første setning ble enstemmig vedtatt. 
HOK’s innstilling kulepunkt 1 andre setning ble nedstemt 8-1 (H) ved alternativ 
votering mot Ap’s forslag om å ta pengene fra Generelt disposisjonsfond. 
 
HHS’ innstilling punkt 1 ble nedstemt 7-2 (H, FrP). 
HHS’ innstilling punkt 2 ble nedstemt 7-2 (H, FrP). 
Ap’s forslag punkt 1 ble nedstemt 8-1 (Ap). 
Ap’s forslag punkt 3 ble ikke votert over. 
Konklusjon: Barnevernet kuttes ikke ble tiltrådt 6-3 (Ap, H, FrP). 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 27.05.2019 (ADM): 
Budsjettreguleringer for 1. tertial 2019 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4 med 
følgende endring: 
Område 2 grunnskole styrkes i revidert budsjett med kr 1 million. Generelt 
disposisjonsfond reduseres tilsvarende. 

_____ 
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Saksfremlegg 

 
Rådmannens innstilling: 
Budsjettreguleringer for 1. tertial 2019 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4. 
 
Ås, 15.05.2019 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Klima- og miljøutvalg 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
Nytt vedlegg 11.06.2019: 
Svar på spørsmål om budsjettreguleringer investering 1. tertial 2019 
 

Saksutredning: 
 
 
Sammendrag:  
Vedtatt budsjett 2019 innebærer et netto driftsresultat på ca 0,7 %. Status per 1.  
tertial viser at prognosen for resultatet for 2019 styrkes til ca 1 %. Avsetning til 
disposisjonsfond foreslås økt med 6,45 mill. kr for 2019. 
  
Rådmannen legger opp til at nye behov i hovedsak dekkes innenfor rammene i det  
Tjenestebaserte budsjettet. I tillegg finansieres noe med forventede økte 
skatteinntekter.  
Rådmannen vil understreke at virksomhetene må styre stramt innenfor de rammene 
som nå foreslås justert. 
 
Fakta i saken  
Rådmannen foreslår i denne saken forslag til reguleringer av budsjettet for 2019.  
Bakgrunnen for reguleringene er endrede budsjettforutsetninger og behov for 
styrking av enkelte tjenesteområder for å få realistiske budsjetter. Budsjettendringer 
per 1. tertial gjelder i utgangspunktet kun for 2019. 
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Låneopptak 2019 
Det er for 2019 vedtatt et låneopptak på 232,941mill. kr. Hittil i år viser status for 
investeringer at låneopptaket kan reduseres. Per 1. tertial foreslås en reduksjon i 
låneopptaket på 55 mill. kr.  Hittil i år har rådmannen tatt opp 150 mill. kr i lån. Med 
gjeldende status og fremdrift for investeringer kan dette være tilstrekkelig låneopptak for 
2019. Rådmannen vil ha nærmere informasjon om status og fremdriften for investeringer 
til 2. tertial og vil da foreslå endelig nivå på nedjustering av låneopptaket for 2019.  

 
Budsjettreguleringer drift 1.tertial 2019 
 

Det foreslås følgende budsjettreguleringer: 
 

 

 
Tjenestenavn 

Oppr. budsjett 
2019 

Rev. budsjett 
2019 * 

Endring Ny rev 
ramme 

1 Barnehage                  162 902                   164 018                - 924  163 094 

2 Grunnskoleopplæring                  226 065                   227 485                        227 485 

3 Kultur-, idrett- og friluftsliv                    32 839                     32 829                            32 829  

4 Kommunehelse                    56 162                     56 162                  150            56 312  

5 Barnevern                    33 291                     33 294               5 000            38 294  

6 Sosiale og arbeidsrettede tjenester                    45 030                     44 475                             44 475  

7 Tjenester til hjemmeboende                  137 624                   139 099               1 000           140 099  

8 Pleie og omsorgstjenester i institusjon                  166 857                   166 437               2 000           168 437  

9 Fysisk planlegging, natur og nærmiljø                     12 488                      12 490                                 12 490  

10 Administrasjon og styring                     68 904                      65 766                  800               66 566  

11 Eiendomsforvaltning og utleie                     72 698                      72 782               1 200             73 982 

12 Samferdsel                     15 670                      15 670                      -             15 484  

13 Brann og ulykkesvern                     13 398                      13 398                      -               13 104  

14 Vann, avløp og renovasjonstjenester                    -14 144                     -14 144                      -             -11 273  

15 Felles inntekter og utgifter               -1 029 784                -1 029 861             -9 226      -1 039 087  

  SUM endringer                        0                       -    

Tabell 1: Budsjettreguleringer tjenesteområder (tall i hele 1000) 
 
*Differansen mellom opprinnelig budsjett og revidert budsjett skyldes blant annet at ansatte 
har byttet mellom tjenesteområder i forbindelse med omorganiseringen. I tillegg var lærlinger 
budsjettert på funksjon 180 og er nå budsjettregulert ut til tjenestene barnehage, skole, pleie 
og omsorg og administrasjon som har fått styrket sine budsjett.  

 
Kommentarer budsjettreguleringer drift 
 
1. Barnehage 
Ved å stenge en avdeling på Togrenda kan utgiftene til tjenesten reduseres med 1 
mill.kr for 2019. Solbergtunet styrkes med 76 000 kr som følge av at tilskudd til 
finansiering av praksisplasser ble bokført i 2018, mens kostnaden kom i 2019.  
 
2. Grunnskoleopplæring 
Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2019 
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3. Kultur-, idrett-, og fritidstjenester 
Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2019 
 
 
4. Kommunehelse 
Det er nødvendig å øke den merkantile stillingen på fastlegekontoret med 0,5 årsverk 
slik at driften går mer effektivt. Stillingen er beregnet til 150.000 kr med høsteffekt for 
2019. Fastlegekontoret finansieres av offentlige tilskudd og brukerbetalinger og skal 
være selvfinansierende.  
 
5. Barnevern 
Barneverntjenesten har fortsatt behov for eksterne tjenester for å løse sine 
lovpålagte oppgaver på grunn av vakante stillinger. Det foreslås derfor å tilføre 5 mill. 
kr.  
 
6. Sosiale og arbeidsrettede tjenester 
Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2019 
 
7. Tjenester til hjemmeboende 
Det er behov for å øke rammen for tjenester til hjemmeboende med 1,0 mill. kr. Dette 
skyldes at vi fikk 1,0 mill. kr lavere refusjonsinntekt enn inntektsført på 
ressurskrevende brukere 2018.  
 
8. Pleie og omsorgstjenester i institusjon 
Det er behov for å styrke ferievikarbudsjettet med 2,0 mill. kr.  
 
9. Fysisk planlegging, natur og nærmiljø 
Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2019 

 
10. Administrasjon og styring 
Det er behov for å styrke IKT med 0,8 mill kr til økte kostnader til påkrevde lisenser.  
 
11. Eiendomsforvaltning og utleie 
Det er behov for å skifte heismotorer og varmtvannsberedere på Moer sykehjem. 
Tjenesten styrkes med ca 1,2 mill. kr.  
 
12. Samferdsel 
Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2019 
 
13. Brann og ulykkesvern 
Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2019 
 
14. Vann, avløp og renovasjonstjenester 
Det er ikke behov for rammeendringer 1. tertial 2019 
 
15. Felles inntekter og utgifter 
Det foreslås følgende budsjettreguleringer: 
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Felles inntekter og utgifter.  

tall i hele 1000 

Oppr 
budsjett 

2019 

Rev. 
budsjett 

2019 
Endring 

Nytt rev. 
budsjett 

1  Bruk av disp.fond Solbergtunet 0 0 -76 76 

2  Økt skatteinngang.   -605 500 -605 500 -5 000 -610 500 

3  Renteinntekter -10 612 -10 612 -4 000 -14 612 

4  Aalerudmyra tilbakeført avsetning til 
mulig rettsak 

0 0 -10100 -10 100 

5  Forliksavtale Aalerudmyra 0 0 5 500 5 500 

6  Kapitalforvaltning -6 685 -6 685 -5 000 -11 685 

7  Renteutgifter 39 640 39 640 3 000 42 640 

8  Avsetning disp.fond 15 646 15 646 6 450 22 596 

 
 Totalt:   -9 226  

Tabell 2: Budsjettreguleringer felles inntekter og utgifter (tall i hele 1000) 

 
1. Solbergtunet barnehage foreslås styrket med 76 000 kr fra generelt 

disposisjonsfond. Dette var øremerkede midler fra Oslo Met som kom i 2018 for å 
finansiere praksisplasser med utbetaling i januar.   
 

2. Skatteinngangen økes med 5 mill.kr på bakgrunn av oppjustert prognose. 
 

3. Renteinntektene økes med 4 mill.kr som følge av økt rentenivå og økt 
likviditetsbeholdning. 
 

4. Det er inngått forlik med Aalerudmyra AS vedrørende avtale om 
grunneiervederlag for Aalerud Skytebane. Ås kommune skal betale Aalerudmyra 
AS 5,5 mill. kr. 
 

5. Det er tidligere avsatt 10,1 mill. kr til mulig rettsak som følge av at kommunen var 
stevnet i saken vedrørende Aalerudmyra Skytebane. Saken er nå avsluttet med 
en forliksavtale. Tidligere avsatte midler på 10,1 mill. kr tilbakeføres 
driftsregnskapet for 2019.  
 

6. Forventet avkastning på kommunens kapitalforvaltning økes med 5 mill. kr. 
 

7. Renteutgifter økes med 3 mill. kr som følge av høyere rentenivå.  
 

8. Avsetning til generelt disposisjonsfond økes med 6,45 mill.kr. 
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Budsjettreguleringer Investering 
 
Nedenfor fremgår rådmannens forslag til reguleringer av investeringsprosjekter. En 
del av prosjektene foreslås avsluttet etter regnskapsavslutningen 2018. Listen er 
derfor nokså omfattende. I tillegg foreslår rådmannen å slå sammen noen prosjekter.  
 
Ved mindreforbruk på avsluttede prosjekter foreslår rådmannen i utgangspunktet at 
midlene settes på ubundet investeringsfond. Ved behov for økte rammer på 
eksisterende prosjekter foreslår rådmannen dette dekket inn ved bruk av ubundet 
investeringsfond. Finansiering fremgår av egen tabell.   
  

Nr Prosjekt 
 Totalt 

regnskap  

Revidert 
budsjett 

2019  Endring  

 Nytt rev 
budsjett 

2019  
 Ny total 
ramme  

1 
0233 Follo barne- og ungdomsskole, 
nybygg i Ski  11 151   6 189   -5 689  500   11 651  

2 
0248 Oppgradering og 
sikkerhetstiltak kinosal  7 111   458   111   569   7 111  

3 
0253 Solberg skole, inventar og IKT 
utstyr  7 700   2 299   -2 299   -   7 701  

4 0301 Demenssenteret, inventar  11 920   28   -28   -   11 920  

5 
0323 Fastlegekontor på Moer, 
inventar og utstyr  730   270   -270   -   730  

6 
0506 Rehabilitering kunstgressbane 
Ås  3 178   672   -672   -   3 178  

7 
0507 Rehabilitering kunstgressbane 
Nordby  2 943   907   -907   -   2 943  

8 0512 Oppgradering friidrettsbane  1 824   -474   824   350   2 174  

9 
0618 Ljungbyveien, nye institusjons- 
omsorgsboliger  15 912   -404   500   96   16 500  

10 
0629 Ljungbyveien omsorgsboliger – 
tilbygg  554   3 384   1 500   4 884   6 400  

11 0673 Solberg skole, utvidelse  179 056   56 872   -55 000   1 872   182 600  

12 0683 Infrastruktur Ås sentrum  -   -   8 000   8 000   38 000  

13 0689 Ny svømmehall  70   280   -280   -   70  

14 0693 Områderegulering av sentrum  -   8 000   -8 000   -   -  

15 0749 Radontiltak *  114   -114   -   -  

16 0805 Hovedplan Vannforsyning *  11 112   -11 112   -   -  

17 0806 Hovedplan Kloakksanering *  10 640   11 112   21 752   -  

18 0825 Oppgradering vann *  5 250   -5 250   -   -  

19 0826 Oppgradering avløp *  5 250   5 250   10 500   -  

20 0994 Startlån/formidlingslån *  -626   626   -   -  

21 
01200 Lokaler kommunal 
tjenesteproduksjon Ås sentrum  103 1000 1103  

  SUM      -60 698      

Tabell 3: Budsjettreguleringer investeringer (tall i hele 1000) 
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Kommentarer til tabell reguleringer investering 
1. Follo Barne- og ungdomsskole er ferdig og tatt i bruk. Budsjettet kan reduseres 

med 5,689 mill. kr. 
 

2. Oppgradering av sikkerhetstiltak kinosal er ferdigstilt. Prosjektet har et merforbruk 
på teknisk utstyr. Det er derfor behov for å øke budsjett og ramme med 111 000 
kr.  
 

3. Prosjekt 0253 Solberg skole, inventar og IKT-utstyr er ferdigstilt og kan avsluttes 
med 2,299 mill. kr i mindreforbruk. På grunn av lavere elevtall enn skolens 
kapasitet er ikke alle rom blitt møblert. Rådmannen foreslår derfor å avsette 
250 000 kr av mindreforbruket til fond. Dette fremgår av eget punkt under i 
tabellen under.    
 

4. Prosjekt 0301 Demenssenteret, inventar er ferdigstilt og kan avsluttes med 
28 000 kr i mindreforbruk.  
 

5. Fastlegekontoret på Moer er etablert og i drift og investeringsprosjektet kan 
avsluttes med 270 000 kr i mindreforbruk.  
 

6. Rehabiliteringen av kunstgressbane i Ås kan avsluttes med 672 000 kr i 
mindreforbruk.  
 

7. Rehabiliteringen av kunstgressbane på Nordby kan avsluttes med 907 000 kr i 
mindreforbruk. 
 

8. Oppgradering av friidrettsbanen pågår og må økonomisk ses i sammenheng med 
rehabilitering av kunstgressbanen i Ås, punkt 6. Det er behov for å øke rammen 
med 824 000 kr blant annet grunnet inngjerding. Det søkes tilskudd til 
oppgraderingen som er lagt inn i tabellen for finansiering under. 
 

9. I F-sak 7/19 ble det vedtatt å tilføre prosjekt 0618 Ljungbyveien nye institusjons- 
omsorgsboliger 500 000 kr. I vedtaket er ikke finansiering for rammeøkningen 
angitt. Reguleringen legges derfor frem her.  
 

10.  I F-sak 7/19 tilføres prosjekt 0629 Ljungbyveien omsorgsboliger, tilbygg 1,5 mill. 
kr. Som forklart i punkt 9 angis det ikke finansiering for rammeøkningen i 
vedtaket. Reguleringen legges derfor frem her. 
 

11. 0673 Solberg skole er tatt i bruk, men prosjektet avsluttes når prøvedriften er 
ferdig, Det ligger an til et mindreforbruk og budsjettet kan reduseres med 55 mill. 
kr. 
 

12. Det er bevilget 30 mill. kr til prosjekt 0683 Infrastruktur Ås sentrum i HP 2019-
2022 med planlagt oppstart i 2020. En del av prosjektet er områderegulering av 
sentrum. Dette er vedtatt tidligere og har eget prosjektnummer med 8 mill. kr i 
ramme. Rådmannen ønsker å slå disse prosjektene sammen og foreslår derfor å 
tilføre prosjekt 0683 8 mill. kr i 2019. Dette må sees i sammenheng med punkt 14.  
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13. I K-sak 72/18 ble det vedtatt at bygging av ny svømmehall skal sees i 
sammenheng med utbygging av Ås ungdomsskole. Prosjektet for utredning, 
prosjekt 0689 Svømmehall kan derfor avsluttes med 280 000 kr i mindreforbruk.  
 

14. Budsjett for 0693 Områderegulering av sentrum slås sammen med 0683 
Infrastruktur Ås sentrum og budsjett og ramme reduseres med 8 mill. kr.  
 

15. 0749 Radontiltak kan avsluttes med 114 000 kr i mindreforbruk. 
 

16. Rådmannen ønsker å slå sammen prosjekt 0805 Hovedplan vann og 0806 
Hovedplan avløp da prosjektene ofte må sees i sammenheng. Budsjett for 0805 
Hovedplan vann reduseres med 11,112 mill. kr.  
 

17. Budsjettet for 0806 Hovedplan Avløp slås sammen med 0805 Hovedplan vann og 
tilføres 11,112 mill. kr. Prosjektet endrer navn til Hovedplan vann og avløp.  
 

18. Rådmannen ønsker å slå sammen prosjekt 0825 Oppgradering vann og 0826 
Oppgradering avløp da prosjektene ofte må sees i sammenheng. Budsjett for 
0825 Oppgradering vann reduseres med 5,25 mill. kr  
 

19. Budsjettet for 0826 Oppgradering Avløp økes med 5,25 mill. kr som følge av at 
det slås sammen med 0825 Oppgradering Vann. Prosjektet endrer navn til 0826 
Oppgradering Vann og avløp. 
 

20. Når mottakere av startlån ikke klarer å betjene gjelden sin må kommunen dekke 
en del av tapet. I 2018 ble det tapsført 626 000 kr knyttet til utlån av startlån. 
Dette var ikke budsjettert og ble derfor overført til 2019. Det er behov for å tilføre 
budsjettet 626 000 kr i 2019. Dette finansieres ved bruk av fond jf 
finansieringsoversikten under. 
     

21. Rådmannen legger frem forslag om utredning av muligheter for lokaler til 
kommunal tjenesteyting i Ås sentrum fra 2023 som følge av at en rekke 
leieavtaler går mot endt leieperiode. Det er i 2019 behov for 1 mill. kr til 
utredningsarbeidet. Rådmannen legger frem egen sak om rammene for 
prosjektet.  
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Finansiering 

Nr Prosjekt Tekst 

Revidert 
budsjett 

2019  Endring  

 Nytt 
revidert 
budsjett 

2019  

22 

0253 Solberg skole, inventar 
og IKT utstyr 

 Avsetning til ubundet 
investeringsfond   -   250   250  

23 

0506 Rehabilitering 
kunstgressbane Ås Redusert tilskudd   -1 000   225   -775  

24 

0507 Rehabilitering 
kunstgressbane Nordby Redusert tilskudd   -1 000   275   -725  

25 
0512 Oppgradering 
friidrettsbane Tilskudd fra staten   -   -450   -450  

26 
0600 Rustad skole, utvidelse 

Bruk av bundet 
investeringsfond    -   -3 500   -3 500  

27 
0994 Startlån/formidlingslån 

Bruk av ubundet 
investeringsfond.    -   -626   -626  

28 0995 Finansiering investering Bruk av lån tidligere år   -202 753   3 500   -199 253  

29 
0995 Finansiering investering 

Redusert låneopptak 
2019   -232 941   55 000   -177 941  

30 
0995 Finansiering investering 

Avsetning til ubundet 
investeringsfond   -   9 509   9 509  

31 
0995 Finansiering investering 

 Bruk av ubundet 
investeringsfond 
overførte prosjekter   -2 400   -3 485   -4 885  

 
SUM      60 698    

Tabell 4: Finansiering investering (tall i hele 1000) 
 

Kommentarer til tabell regulering finansiering investering 
22.  En av årsakene til mindreforbruk på 0253 Solberg skole, inventar og IKT utstyr, 

er at det på nåværende tidspunkt ikke er behov for å ta i bruk alle rom. Det er 
derfor ønskelig å avsette 250 000 kr til ubundet investeringsfond for innkjøp av 
inventar til disse rommene når de skal tas i bruk.  
 

23. Grunnet mindreforbruk på prosjekt 0506 Rehabilitering kunstgressbane Ås må 
forventet tilskudd reduseres med 225 000 kr.  
 

24. Grunnet mindreforbruk på prosjekt 0507 Rehabilitering kunstgressbane Nordby 
må forventet tilskudd reduseres med 275 000 kr. 
 

25. Det er mulig å søke om 450 000 kr i tilskudd fra staten knyttet til oppgradering av 
friidrettsbanen.  
 

26. I 2018 mottok Ås kommune 3,5 mill. kr i spillemidler knyttet til investeringer ved 
0600 Rustad skole. Dette var ikke budsjettert i 2018 og midlene ble ved 
årsavslutningen satt på fond. Det er derfor behov for å regulere 3,5 mill. kr i bruk 
av bundet investeringsfond konto 25550621.  
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27. Jf punkt 21 i foregående tabell ble det ført 626 000 kr som tap knyttet til startlån i 
2018. Dette bør dekkes av ubundet investeringsfond konto 25650700 (tapsfond 
startlån) i 2019.  
 

28. Bruk av lån tidligere år kan reduseres med 3,5 mill. kr som følge av mottatt 
tilskudd til Rustad skole. 
 

29. Rådmannen foreslår å redusere årets låneopptak med 55 mill. som følge av 
mindreforbruk på investeringer.  
 

30. Som følge av mindreforbruk ved avslutning av prosjekter kan 9,509 mill. kr 
avsettes til ubundet investeringsfond konto 25350140. 
 

31. Rådmannen foreslår å benytte 2,485 mill. fra ubundet investeringsfond, konto 
25350140, til finansiering av F-sak 7/19 og øvrige behov for økte budsjetter i 
tabellen over.  

 
Økonomiske konsekvenser: 
Med rådmannens foreslåtte budsjettreguleringer økes avsetningen til 
disposisjonsfond med 6,45 mill. kr og prognosen for netto driftsresultat økes fra 0,7 
% til ca. 1 %. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
umiddelbart 
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K-32/19 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) og Hovedutvalg for helse 
og sosial (HHS) - Sammenslåing 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  19/01327-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 13/19 22.05.2019 
2 Hovedutvalg for helse og sosial 6/19 22.05.2019 
3 Formannskapet 38/19 05.06.2019 
4 Kommunestyret 32/19 19.06.2019 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
 
Formannskapets innstilling 05.06.2019: 
Hovedutvalgene for oppvekst og kultur og helse og sosial opprettholdes som i dag. 

_____ 
 
 

Behandlinger: 
 
Formannskapets behandling 05.06.2019: 
Votering: 
Sammenslåing av de to utvalgene ble nedstemt 5-4 (2Ap, MDG, V). 
 
Formannskapets innstilling 05.06.2019: 
Hovedutvalgene for oppvekst og kultur og helse og sosial opprettholdes som i dag. 
 

_____ 
  
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 22.05.2019 (HHS): 
Hovedutvalget fremmet følgende fellesforslag: 
Hovedutvalget stemmer mot rådmannens forslag og opprettholder dagens struktur. 
 
Votering: Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 22.05.2019 (HHS): 
Hovedutvalget stemmer mot rådmannens forslag og opprettholder dagens struktur. 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 22.05.2019 (HOK): 
Bengt Nøst Klemetsen (H) fremmet følgende alternative forslag: 
Hovedutvalgene for oppvekst og kultur og helse og sosial opprettholdes som i dag. 
 
Votering: 
Forslaget fra H ble tiltrådt 5-4 (3Ap, 1V) ved alternativ votering mot rådmannens 
innstilling.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 22.05.2019 (HOK): 
Hovedutvalgene for oppvekst og kultur og helse og sosial opprettholdes som i dag. 
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Hovedutvalg for oppvekst og kultur og Hovedutvalg for helse og sosial slås 

sammen til ett utvalg fra og med det konstituerende møtet 2019. 
2. Utvalget skal ha 9 medlemmer og velges i tråd med gjeldende reglement punkt 

10.2.1.3.  
3. Utvalget gis følgende navn og forkortelse: Hovedutvalg for oppvekst, kultur og 

helse (OKH). 
4. Forslag til reglement for sammenslått utvalg vedtas, jf. vedlegg 1. 
 
 
Ås, 08.05.2019 
 
 
Trine Christensen Tove Kreppen Jørgensen 
Rådmann Kommunalsjef organisasjon og fellestjeneste 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg: 
1. Reglement for sammenslått utvalg 
 
Lenker:  

 Vedtatt Handlingsprogram 2019 -2022 med økonomiplan 2019: 
https://www.as.kommune.no/handlingsprogram-med-oekonomiplan-2019-
2022.6189046-352116.html 

 Kommunestyret 12.12.2018, K-sak 91/18: https://www.as.kommune.no/offentlig-
mote-kommunestyret-12-12-2018.350480.MD1I536432o1a84.pts.html 

 Ås kommunes reglementer:   
https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: Ingen 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Publisering på Ås kommunes hjemmeside 
Referatsaker HOK og HHS 
Politisk sekretariat for revidering av maler m.m. 
 
 
 
 

https://www.as.kommune.no/handlingsprogram-med-oekonomiplan-2019-2022.6189046-352116.html
https://www.as.kommune.no/handlingsprogram-med-oekonomiplan-2019-2022.6189046-352116.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-12-12-2018.350480.MD1I536432o1a84.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-12-12-2018.350480.MD1I536432o1a84.pts.html
https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok i K-sak 91/18 at HHS og HOK skal slås sammen til et felles 
utvalg fra høsten 2019. Rådmannen foreslår at sammenslåing skjer fra og med 
kommunestyrets konstituerende møte oktober 2019. 
 
Fakta i saken: 
Kommunestyret vedtok 12.12.2018 i K-sak 91/18 Handlingsprogram 2019 -2022 med 
økonomiplan 2019 følgende: Slå sammen HHS og HOK til et felles utvalg.  
Under budsjettendringer pkt. 11 side 103 i vedtatt handlingsprogram står følgende: 
Kommunestyret vedtok innsparingstiltak tilsvarende 400 000 kr årlig med 
halvårsvirkning i 2019. Tiltaket innbefatter å slå sammen to politiske hovedutvalg til 
ett. Hovedutvalg for oppvekt og kultur og Hovedutvalg for helse og sosial. 
 
Reglementene skal revideres innen utløpet av 2020. 
Fra og med det konstituerende møtet i kommunestyret ved oppstart av valgperioden 
2019-2023 gjelder den nye kommuneloven §§ 5-13 og 5-14 (utdrag): 
 

§ 5-13.Reglement for folkevalgte organer 
Folkevalgte organer skal ha et reglement som fastsetter 
a) organets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet  
b) tidsperioden som organet er opprettet for  
c) eventuelle andre sentrale bestemmelser om organets virksomhet.  
 
§ 5-14.Reglement for delegering og innstilling 
Kommunestyret fastsetter selv et reglement for hvordan vedtaksmyndighet og 
innstillingsrett skal delegeres. Dette skal gjøres innen 31. desember året etter at 
kommunestyret ble konstituert. Det sist fastsatte reglementet og eventuelle andre 
vedtak om delegering og innstillingsrett gjelder inntil et nytt reglement er fastsatt. 

 
Vurdering: 
En innholdsmessig revidering av reglementene for det sammenslåtte utvalget 
innebærer politiske vurderinger som bør foretas helhetlig i sammenheng med den 
lovpålagte revideringen av reglementene i 2020. Det gjelder også konsekvenser av 
eventuell sammenslåing av punktene 7.1.3 og 7.2.3 om utvalgenes myndighet i 
økonomiske saker.  
 
Ved tidligere revideringer er det blitt satt ned en tverrpolitisk arbeidsgruppe der også 
rådmannen deltar. Gruppen legger grunnlaget for forslag til nytt reglement som 
sendes formannskapet for vurdering før videre behandling.  
 
Selv om revideringsarbeidet starter i januar 2020 vil det ta tid før endelig vedtak 
fattes. I mellomtiden foreslår rådmannen at vedlagte forslag til reglement for 
sammenslått utvalg gjelder. Forslaget er ikke endret innholdsmessig, endringer er 
markert med rødt. De nye folkevalgte får dermed erfaring med hovedutvalgets 
oppgaver før innholdsmessig revidering finner sted. 
Den nye administrative organiseringen fungerer uavhengig av de politiske utvalgene. 
 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83/KAPITTEL_2-1#KAPITTEL_2-1
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Økonomiske konsekvenser: 
I vedtatt handlingsprogram side 103 står det at sammenslåingen er et  
innsparingstiltak tilsvarende 400 000 kr årlig med halvårsvirkning i 2019. 
 
Miljømessige konsekvenser:   
Forbruk av materiell m.m. forventes å bli halvert. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen tilrår at vedlagte forslag til reglement vedtas, jf. vedlegg 1. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Konstituerende møte i oktober 2019 
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