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Ås, 11.11.2014 

 
 

Johan Alnes 
Ordfører 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 03 eller  
e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/ Rita Stensrud 
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får 
svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet.  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

 

 

Orientering 

Orientering om kommunereformen fra fylkesmannen v/Anne-Marie Vikla 
 
Se vedlagte notat: «Bakgrunnsstoff til fylkesmannens informasjon om 
kommunereformen i kommunestyremøte 19.11.2014». Dok.nr. 14/03151-11. 
Nettbrett: Vedlegg til flere utvalg/ høst 2014/ Kommunereformen - videre prosess. 
 

 

Referatsaker 

19/14  Kontrollutvalgets møteinnkalling 04.11.2014. 
 
20/14  Kontrollutvalgets protokoll 04.11.2014 
 
 
  

mailto:politisk.sekretariat@as.kommune.no
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K-80/14 
E18 - Prinsippvedtak bompengefinansiering i Follo 
Gå til saksliste      Neste sak>> 
 
Saksbehandler:  Liv Marit Søyseth Saksnr.:  14/00341-26 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Formannskapet 69/14 05.11.2014 
2 Kommunestyret 80/14 19.11.2014 
 
 

Formannskapets innstilling 05.11.2014: 
1. Det gis ikke prinsipiell tilslutning til at videre planlegging samt utbygging av E18 

på strekningen Retvet – Vinterbro, inklusive ombygging av Vinterbrokrysset 
mellom E6 og E18, delfinansieres med bompenger under de forutsetninger som 
beskrives i «Notat mulighetsstudie bompengefinansiering E18 Retvet-Vinterbro». 

2. Det anmodes sterkt om at den statlige finansieringsandelen økes. 
3. Ås kommune kan ikke akseptere at lokaltrafikken innen Ås kommune skal være 

med på å finansiere kostnader for ny E18 gjennom kommunen. 
 
 

_____ 
 
 
Formannskapets behandling 05.11.2014: 
 
Johan Alnes (Ap) fremmet følgende forslag: 
Alternativ 1: 
1. Ås kommune kan ikke akseptere at lokaltrafikken innen Ås kommune skal være 

med på å finansiere kostnader for ny E18 gjennom kommunen. 
2. Realiseringen av ny E18 må skje ved at staten tar en vesentlig større andel av 

byggekostnadene enn de 48 % som er vedtatt i Nasjonal transportplan 2014-
2023. 

Alternativ 2: 

 Det gis prinsipiell tilslutning til at videre planlegging samt utbygging av E18 på 
strekningen Retvet – Vinterbro, inklusive ombygging av Vinterbrokrysset mellom 
E6 og E18, delfinansiereres med bompenger under forutsetning av at staten tar 
en vesentlig større andel av byggekostnadene enn de 48 % som er dagens 
vedtatte fordeling, og at man finner løsninger der lokaltrafikken i Ås ikke skal 
finansiere kostnadene for nye E18 gjennom kommunen. 

 
 
Morten Lillemo (KrF) fremmet følgende forslag: 
1. Det gis ikke prinsipiell tilslutning til at videre planlegging samt utbygging av E18 

på strekningen Retvet – Vinterbro, inklusive ombygging av Vinterbrokrysset 
mellom E6 og E18, delfinansieres med bompenger under de forutsetninger som 
beskrives i «Notat mulighetsstudie bompengefinansiering E18 Retvet-Vinterbro». 

2. Ås kommune kan kun gi sin tilslutning til bompengeordninger som oppfyller 
følgende kriterier: 
o Trafikkbelastningen på lokalveinettet i kommunen skal ikke øke som følge av 

bompengeinnkreving på ny E18. 
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o Lokaltrafikk internt i kommunen på eksisterende veinett skal ikke betale 
bompenger. 

 Det anmodes sterkt om at den statlige finansieringsandelen økes. 
 
 
Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende forslag: 
Formannskapet i Ås kan ikke akseptere at Ås kommune skal deles opp med et flertall 
veibommer på fylkesveier og kommunale veier. 
Slike veibommer vil medføre et uforholdsmessig inngrep i innbyggernes muligheter til 
å benytte tilbud så som barnehager, skoler, bibliotek, idrettsanlegg og annet, og vil 
påføre innbyggerne i Ås kommune betydelige ekstrakostnader direkte i strid med 
nytteprinsippet. 
Formannskapet i Ås gir derfor ikke sin prinsipielle tilslutning til at videre planlegging 
samt utbygging av E18 på strekningen Retvet – Vinterbro, inklusive ombygging av 
Vinterbrokrysset mellom E6 og E18, delfinansieres med bompenger. 
 
Egil Ørbeck (H) fremmet følgende forslag: 
Det gis ikke prinsipiell tilslutning til at videre planlegging samt utbygging av E18 på 
strekningen Retvet – Vinterbro, inklusive ombygging av Vinterbrokrysset mellom E6 
og E18, delfinansieres med bompenger.  
 
 
Votering:  (8 stemmer) 
FrP’s forslag ble nedstemt 6-2 (FrP). 
H’s forslag ble nedstemt 4-4 (H, 2FrP, KrF). Avgjort av ordførers dobbeltstemme. 
KrF’s forslag kulepunkt:  
 1 ble tiltrådt 6-2 (Ap, SV). 
 2 ble nedstemt 4-4 (Ap, H, 2FrP). Avgjort av ordførers dobbeltstemme. 
 3 ble enstemmig tiltrådt. 
Ap’s alternativ 1 punkt 1 ble tiltrådt 5-3 (H, 2FrP). 
Det ble dermed ikke aktuelt å votere over resten av Ap’s forslag. 
 

 
_____ 

 
 

SAKSFREMLEGG 
 
 
Rådmannens innstilling: 

 Det gis prinsipiell tilslutning til at videre planlegging samt utbygging av E18 på 

strekningen Retvet – Vinterbro, inklusive ombygging av Vinterbrokrysset 

mellom E6 og E18, delfinansieres med bompenger.  

 Fastsetting av endelig bompengeordning skjer på grunnlag av en mer detaljert 

bompengeutredning.  

 Statens vegvesen legger fram endelig forslag til bompengeordning med 

takster når det foreligger godkjente reguleringsplaner på strekningen E18 

Retvet – Vinterbro, inklusive Vinterbrokrysset. 
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Ås, 24.10.2014 
 
Trine Christensen Greta Elin Løkhaug 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

 Formannskapet     05.11.2014 

 Kommunestyret    19.11.2014 
 
 
Vedlegg: (separat trykk/ nettbrett: Vedlegg til flere utvalg) 
1. Følgebrev prinsippvedtak bompengefinansiering 
2. Notat mulighetsstudie bompengefinansiering_E18 Retvet-Vinterbro 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Statens vegvesen 
 
 
 
 
SAKSUTREDNING 
 
Fakta i saken 
I Meld. St. 26 (2012-2013) om Nasjonal transportplan 2014-2023, legger Regjeringen 

opp til at E18 - fra riksgrensen ved Sverige til kryss med E6 ved Vinterbro - skal være 

ferdig utbygd som møtefri vei noen år etter utgangen av planperioden. I siste 

seksårsperiode prioriteres statlige midler til anleggsstart på utbygging av E18 til 

firefelts vei fra Retvet til Vinterbro i Akershus, basert på delvis bompengefinansiering. 

Prosjektet har en negativ beregnet samfunnsøkonomisk nettonytte, men blir likevel 

prioritert på grunn av E18’s viktige transportfunksjon til/fra Sverige og for å bedre 

trafikksikkerheten. 

 

De siste strekningene av utbyggingen av E18 gjennom Østfold ventes ferdigstilt i 

2016. Strekningen Retvet – Vinterbro i Akershus utgjør dermed siste etappe av 

utbyggingen av E18 fra Riksgrensen til Vinterbro. Prosjektet vil også omfatte 

ombygging av krysset mellom E6 og E18 ved Vinterbro. E18 Retvet-Vinterbro skal i 

henhold til Meld St. 26 (2012-2013) om Nasjonal transportplan 2014-2023 finansieres 

med 48 % statlig bevilgning og 52 % bompengefinansiering. 
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Forholdet mellom reguleringsplan og bompengeprosjekt 
Planleggingen av et veiprosjekt etter plan- og bygningsloven, og forberedelsen av et 

bompengeprosjekt er to selvstendige, og i prinsippet uavhengige prosesser. Begge 

prosesser skal imidlertid behandles lokalpolitisk. Når det gjelder bompengeprosjekter 

skal disse gjennom to lokalpolitiske behandlinger, først et prinsippvedtak og deretter 

lokalpolitisk behandling av den konkrete bompengeordningen.  

 

Hensikten med prinsippvedtaket 

Dette saksfremlegget gjelder prinsippvedtaket og er vedlagt et notat som redegjør for 

en mulighetsstudie.  I mulighetsstudien presenteres ulike prinsipp som er eksempler 

på hvordan en bompengeordning for E18 Retvet – Vinterbro kan utformes. Hensikten 

med prinsippvedtaket er ikke å velge ett konkret bompengeprinsipp, men å få et 

grunnlag for videre utredning av bompengeordninger som fremmes for behandling 

senere. Gjennom prinsippvedtaket gir kommunestyret sin tilslutning til at strekningen 

skal delfinansieres med bompenger og Vegvesenet har dermed et incentiv til å 

utrede aktuelle løsninger videre.  

 

Hensikten med det vedlagte notatet er å gi innsikt i hvilke muligheter for delvis 

bompengefinansiering som foreligger. Plassering av bommer, takstnivå og vurdering 

av trafikkmessige konsekvenser av bompengeordningen for sideveinettet vil være en 

del av det som utredes i etterkant av prinsippvedtaket. 

 

Prinsippvedtak for bompengefinansiering skal behandles i Ås og Ski kommuner og 

Akershus fylkeskommune. 

Forutsatt prinsipiell tilslutning til bompengefinansiering, vil det bli fremmet et mer 

konkret forslag om delvis bompengefinansiering når det foreligger godkjente 

reguleringsplaner på strekningen. Det vil bli diskusjoner med kommunene underveis 

og saken vil bli vedlagt en detaljert bompengeutredning når den fremmes for 

behandling. Forslaget vil bli forelagt kommunene og fylkeskommunene til behandling 

for å få bindende tilslutning til et konkret opplegg for delvis bompengefinansiering. 

Dette forslaget vil, sammen med resultatet av den lokalpolitiske behandlingen, danne 

grunnlag for utarbeidelse av stortingsproposisjon og stortingsvedtak om utbygging og 

finansiering av strekningen E18 Retvet – Vinterbro. 

 

Prosedyrer for utredning og behandling av bompengeprosjekter er nærmere omtalt i 

Statens vegvesens Håndbok V718 

(http://www.vegvesen.no/_attachment/61429/binary/964069?fast_title=H%C3%A5nd

bok+V718+Bompengeprosjekter.pdf). 

 
 
Vurdering 
I tråd med statlige føringer bør det gis mulighet til videre utredning av konkrete 

bompengeordninger i Ås kommune. Dersom forutsetningene for 

http://www.vegvesen.no/_attachment/61429/binary/964069?fast_title=H%C3%A5ndbok+V718+Bompengeprosjekter.pdf
http://www.vegvesen.no/_attachment/61429/binary/964069?fast_title=H%C3%A5ndbok+V718+Bompengeprosjekter.pdf
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bompengefinansiering i Follo endrer seg innen vedtak av den konkrete løsningen, vil 

Statens vegvesen innarbeide de endrede forutsetningene i den videre prosessen. 

Dette gjelder eksempelvis om rentesatsen eller fordelingen mellom statlig bevilgning 

og bompengefinansiering endres. Slike endringer vil naturligvis medføre at blant 

annet bompengesatsene må utregnes på nytt. 

 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen. 
 
Alternativer 
Kommunestyret kan velge og ikke fatte prinsippvedtak om bompengefinansiering. 

Dette vil imidlertid ikke være i tråd med det som Stortinget har vedtatt og hindrer 

muligheten for å forskuttere statlig bevilgning i henhold til Nasjonal transportplan 

2014-2023. Dersom kommunestyret er av den oppfatning at fordelingen mellom 

statlig bevilgning og bompengefinansiering bør være noe annet enn forutsatt i Meld 

St. 26 (2012-2013) om Nasjonal transportplan 2014-2023, dvs. 48/52 %, kan dette 

signaliseres gjennom vedtaket. Det er imidlertid opp til Stortinget og ikke Statens 

vegvesen å avgjøre denne fordelingen. 

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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K-81/14 
R-286 Detaljregulering for E18 Retvet-Vinterbro - utvidet 
planområde 
Gå til saksliste  <<Forrige sak  Neste sak>> 

 
Saksbehandler:  Liv Marit Søyseth Saksnr.:  14/00341-25 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 81/14 06.11.2014 
2 Kommunestyret 81/14 19.11.2014 
 
 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 06.11.2014: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 vedtas forslag til nytt planområde for 
reguleringsplanarbeid for E18 Retvet-Vinterbro som vist i kart datert 26.8.2014,  
med unntak av området Rustadmåsan. Det utvidete planområdet erstatter 
planområdet som er vist i planprogram for E18 Retvet-Vinterbro, datert 19.6.2014. 
 
HTM finner at Rustadmåsan er et verdifullt naturområde, og anser at Statens 
vegvesen kan finne egnede alternative arealer innenfor planområdet for øvrig.»  
 
 
 

 
_____ 

 
 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 06.11.2014: 
Ola Nordal (Ap) fremmet følgende forslag: 

 Det legges til følgende i rådmannens innstilling, på slutten av 1.setning:  
«med unntak av området Rustadmåsan».  

 Det legges til følgende punkt: «HTM finner at Rustadmåsan er et verdifullt 
naturområde, og anser at Statens vegvesen kan finne egnede alternative arealer 
innenfor planområdet for øvrig.»  
 

Votering: 
Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig tiltrådt ved alternativ votering mot 
rådmannens innstilling. 
 
 

 
_____ 
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SAKSFREMLEGG 
 
 
Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 vedtas forslag til nytt planområde for 
reguleringsplanarbeid for E18 Retvet-Vinterbro som vist i kart datert 26.8.2014. Det 
utvidete planområdet erstatter planområdet som er vist i planprogram for E18 Retvet-
Vinterbro, datert 19.6.2014. 
 
Ås, 24.10.2014 
 
Trine Christensen Greta Elin Løkhaug 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 
 
 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Kommunedelplan for E18 Akershus grense - Vinterbro 
R-286 Detaljregulering for E18 Retvet-Vinterbro - Fastsatt planprogram 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

 Forhåndsvarsling     26.08.2014 

 Offentlig ettersyn  26.08.2014 - 17.09.2014 

 Behandling etter PBL § 3-7    - 

 Hovedutvalget for teknikk og miljø    06.11.2014 

 Kommunestyret     19.11.2014 
 
Vedlegg: (nettbrett: Vedlegg til flere utvalg) 
1. Følgebrev 23092014.pdf 
2. Varsel om utvidet planområde - signert 26.08.2014 
3. Planområde Ås og Ski kommune (separat i farger) 
4. Planområde Ås kommune (separat i farger) 
5. Merknadsbehandling med kommentarer 
6. Planprogram E18 Retvet - Vinterbro 19062014 (separat i farger) 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Sakens øvrige dokumenter. 
 
Vedtak i saken sendes til: 

 Statens vegvesen 

 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 Akershus fylkeskommune 

 Andre berørte parter 
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SAKSUTREDNING 
 

Fakta i saken 
Statens vegvesen har i etterkant av vedtak av planprogrammet for E18 Retvet-
Vinterbro sett at det innenfor det tidligere varslede planområdet vil være vanskelig å 
finne tilstrekkelige egnede arealer til massedeponi. Vegvesenet har derfor varslet et 
utvidet planområde.  

Utvidelsene er markert med rød stiplet linje. 

 
Når ny E18 bygges vil det bli nødvendig å flytte masser som ikke kan brukes i 
veianlegget. Massene skal flyttes til egnede områder i nærheten av anleggsområdet. 
Deponering av masser vil pågå i en tidsavgrenset periode, og arealene vil bli 
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tilbakeført som LNF-områder og istandsatt enten som skogsareal eller jordbruksareal 
etter anleggsperioden. De ulike områdene som vurderes til deponi vil inngå i 
forslaget til reguleringsplan for E18 Retvet-Vinterbro og skal konsekvensutredes som 
en del av denne.  
 
Reguleringsplan for E18 Retvet-Vinterbro vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i slutten av 
2015, med politisk behandling i 2016. 
 
De aktuelle områdene i Ås kommune er Rustadmåsan, Myrvoll og området nord for 
dagens E18, vest for Prestegårdskogen. Det utvidede området for deponi ved 
Rustadmåsan ligger i Ås kommune, de to andre ligger i kommunegrensa mellom Ås 
og Ski kommune. 
 
Offentlig ettersyn 
Statens vegvesen varslet 26.8.2014 et utvidet planområde for 
reguleringsplanarbeidet for å inkludere areal til deponi. Varselbrev ble sendt til 
berørte grunneiere, Ski og Ås kommuner, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og 
Akershus fylkeskommune, med frist for innspill 17.9.2014. Med hjemmel i plan- og 
bygningsloven § 3-7 fikk Statens vegvesen, etter vedtak i kommunen, myndighet til å 
utføre de forberedende oppgavene. Det kom totalt 8 innspill til varselet. Disse var fra 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus fylkeskommune og seks grunneiere. 
Alle merknadene er svart ut av Statens vegvesen i vedlagte merknadsbehandling. 
Merknader er også vedlagt saken i sin helhet. Under vil kun merknader som gjelder 
Ås kommune gjengis: 
 
1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Fylkesmannen viser til uttalelse i forbindelse med oppstart datert 17.02.2014, og ber 
om at merknader til oppfyllings- og deponiområder også legges til grunn for det 
utvidede planområdet, og at de nye arealene konsekvensutredes. Det fremgår ikke 
hva slags markslag de nye arealene har. Fylkesmannen forutsetter at 
oppfyllingsarealer som foreslås er egnet til dette, og at arealene tilbakeføres til LNF-
formål. Videre viser fylkesmannen til Ny-jordprosjekt, der forutsetninger for god 
tilbakeføring av dyrket mark beskrives. 
 
2. Akershus fylkeskommune 
Fylkesrådmannen har vurdert det utvidete planområdet med tanke på behov for 
avklaring av forholdene til automatisk fredede kulturminner og konkluderer med at 
det er behov for ytterligere registreringer i områder 1.3, 1.4, 2.2 og 2.3. Videre 
påpeker fylkesrådammen at område 1.1 og 1.2 er allerede innenfor den tidligere 
budsjetterte E18- traséen og ny jord-prosjektet.  
 
De fleste foreslåtte områder er søkk i terrenget med lavt potensial for 
kulturminnefunn, men med skråninger på sidene som vurderes å ha høyt potensial 
for funn. Område 1.3 og 1.4 har kulturminner i umiddelbar nærhet. Det knytter seg 
stor usikkerhet til tidligere registreringers kvalitet (Askeladdens ID 39482, 19904, 
31542, 39414 og 75445) og disse må kontroll registreres i forbindelse med 
deponiregistreringen. Område 2.2 har noe dyrket mark og det er aktuelt å 
gjennomføre maskinell sjakting. Område 2.3 er stort sett en grøftet myr med lavt 
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potensial for funn av kulturminner, men skråningen i øst har høyt potensial og må 
prøvestikkes.  
 
Avslutningsvis krever fylkesrådmannen arkeologisk registrering av planområdet i 
henhold til kulturminneloven § 9.  
 
Rådmannens kommentar 
Rådmannen har vurdert innspillene og vegvesenets kommentar til disse, og har 
ingen ytterligere kommentarer. Ingen av innspillene er kritiske til foreslåtte områder i 
Ås kommune. Det anses som positivt at arealene skal opparbeides som LNF-
områder etter at anleggsarbeidene er avsluttet. 
 
Vurdering 
Rådmannen har forståelse for behovet for deponier i tilknytning til utbyggingen av 
E18 og anbefaler at utvidet planområde for E18 Retvet-Vinterbro vedtas som vist på 
kartutsnitt. Om arealene er egnet til deponi eller ikke vil vises gjennom 
konsekvensutredning etter pbl § 4-2 av alle de foreslåtte områdene for massedeponi. 
I denne prosessen vil det også bli vurdert hvor mange og hvor store arealer det er 
behov for. Planforslaget vil bli lagt ut til offentlig ettersyn høsten 2015, og det vil bli 
anledning til å gi høringsuttalelser til foreslåtte deponiområder gjennom høringen.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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K-82/14 
Forslag fra regjeringen om oppheving av konsesjonsloven og 
enkelte bestemmelser om boplikt - høring. 
Gå til saksliste  <<Forrige sak  Neste sak>> 

 
Saksbehandler:  Lars Martin Julseth Saksnr.:  14/03827-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Formannskapet 76/14 19.11.2014 
2 Kommunestyret 82/14 19.11.2014 
 
 
 

Formannskapets innstilling 19.11.2014: 
Legges frem i møtet. 
 
 

_____ 
 
 
 

SAKSFREMLEGG 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Følgende høringsuttalelse oversendes fra Ås kommune: 
 

Ås kommune tar ikke stilling til selve lovforslaget, men oppfordrer til at 
konsekvensene ved å oppheve konsesjonsloven og enkelte bestemmelser i 
odelsloven utredes grundig før lovforslaget behandles i Stortinget, og at et alternativ 
med eventuelle endringer i nåværende konsesjonslov vurderes. 
 
 

Ås, 10.11.2014 
 
Trine Christensen     Lars Martin Julseth 
Rådmann Landbrukssjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet  
Kommunestyret 
 
Vedlegg: (separat trykk/ nettbrett: Vedlegg til flere utvalg) 
Høringsnotat - opphevelse av konsesjonsloven 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Landbrukssjef for oppfølging 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Landbruks- og matdepartementet foreslår å oppheve lov om konsesjon ved erverv av 
fast eiendom samt å oppheve enkelte bestemmelser i odelsloven som omhandler 
boplikt. Forslaget er sendt på høring til en rekke høringsinstanser med høringsfrist 
15. januar 2015. Rådmannen anbefaler at Ås kommune ikke uttaler seg til selve 
innholdet i forslaget, men ber om at konsekvensene ved en fjerning/endring av lov 
utredes før saken legges fram for Stortinget, samt at alternativer vurderes. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Landbruks- og matdepartementet foreslår å oppheve lov 28. november 2003 nr. 98 
om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven), samt å oppheve 
enkelte bestemmelser om lov 28. juni 1974 nr 58 om odelsretten og åsetesretten 
(odelslova) som omhandler boplikt. Høringsfristen er satt til 15. januar 2015. 
 
Forslaget innebærer at erverv av fast eiendom ikke lenger vil være betinget av 
tillatelse (konsesjon) fra det offentlige. Forslaget innebærer videre at det ikke vil være 
boplikt ved erverv av landbrukseiendom, og at det heller ikke kan fastsettes forskrift 
om nedsatt konsesjonsgrense (såkalt nullgrense) i kommunene. Den såkalte 
priskontrollen ved omsetning av landbrukseiendommer vil også falle bort. 
 
Departementet ønsker med dette å styrke den private eiendomsretten og gjøre det 
enklere å få omsatt eiendom mellom private. Departementet mener at 
konsesjonslovens bestemmelser kan begrense selgers vilje til å legge eiendommen 
ut på salg i et åpent marked. Reglene kan derfor være til hinder for et effektivt 
marked for omsetning av konsesjonspliktige landbrukseiendommer. Dette kan blant 
annet få som følge at rekrutteringen til næringen svekkes. Videre kan 
markedsbegrensninger gjøre det vanskelig for aktive næringsutøvere å få kjøpt 
tilleggsjord, noe som igjen på sikt kan svekke mulighetene for effektiv og rasjonell 
landbruksdrift. Gjeldende bestemmelser kan også dempe investeringslysten og 
dermed svekke driftsgrunnlaget på en del eiendommer.  
 
Høringsnotatet (vedlegg) inneholder bred omtale av gjeldende rett, statistikk, 
begrunnelse for forslaget, spørsmål knyttet til ikrafttredelse, administrative og 
økonomiske konsekvenser.  
 
Stortinget har tidligere fått oversendt forslag om å oppheve konsesjonslovens § 9, 
første ledd nr 1, angående den såkalte priskontrollen ved omsetning av 
landbrukseiendommer. Behandlingen av saken er utsatt i påvente av gjeldende sak.  
 
Gjeldende konsesjonslov har til formål «å regulere og kontrollere omsetningen av 
fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slik  
eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet» (konsesjonslovens § 1). 
Formålsparagrafen nevner mange hensyn som skal ivaretas: hensyn til framtidige 
generasjoners behov, landbruksnæringen, behov for utbyggingsgrunn, miljøet, 
allmenne naturverninteresser, friluftsinteresser, hensyn til bosetting. 
Konsesjonsloven er ingen spesifikk landbrukslov. Loven har størst betydning ved 
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erverv av landbrukseiendom og der kommunene har innført lokal forskrift om nedsatt 
konsesjonsgrense. Det siste angår ikke Ås kommune. 
 
Konsesjonsloven er begrunnet ut fra at enkelte erverv av eiendom kan være i strid 
med samfunnets behov for utnyttelse av eiendommen. Konsesjonsplikten innebærer 
at erverv av eiendom krever godkjenning fra konsesjonsmyndighetene. Kommunen 
avgjør saken i første instans. Søknad kan innvilges, avslås eller innvilges på slike 
vilkår som er påkrevd for å fremme lovens formål.  
 
Det er i gjeldende lovgivning mange unntak fra hovedregelen om at fast eiendom 
ikke kan erverves uten konsesjon., bl. annet på grunnlag av eiendommens karakter 
og på grunnlag av erververen stilling (først og fremst slektskap). De mange 
unntakene innebærer at konsesjonsplikten i all hovedsak gjelder overdragelse av 
landbrukseiendommer over en viss størrelse, overdragelse av fast eiendom der 
kommunen har innført lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense, samt enkelte 
overdragelser av ubebygde tomter eller arealer. 
 
Ved søknad om konsesjon for erverv av landbrukseiendom er det 5 forhold det særlig 
skal legges vekt på: 

1. om den avtalte prisen ivaretar hensynet til en samfunnsmessig forsvarlig 
prisutvikling, 

2. om erververs formål ivaretar hensynet til bosettingen i området, 
3. om ervervet innebærer en god driftsmessig løsning, 
4. om erverver anses skikket til å drive eiendommen 
5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og 

kulturlandskapet 
 
Konsesjonsloven har fra 1974 inneholdt regel om boplikt som betingelse for 
konsesjonsfrihet for nære slektninger og odelsberettigede. Dette gjelder fortsatt for 
eiendommer over 100 dekar med minst 20 dekar dyrka jord. Boplikt skal også 
vurderes som vilkår for konsesjon, og er et vanlig vilkår som blir stilt der det anses 
som nødvendig for bosetting eller for å sikre skjøtsel og drift av eiendommen. 
 
For nærmere informasjon om konsesjonsloven, bakgrunnen for forslaget om å 
oppheve loven, departementets begrunnelser og vurdering av konsekvenser vises 
det til høringsnotatet. 
  
Dette er en sak av klar politisk karakter. I tillegg til høringsnotatet fra Landbruks- og 
matdepartementet har rådmannen valgt å referere noe av diskusjonen rundt 
lovforslaget og gjengi erfaringer fra forvaltning av loven de siste årene i Ås. 
 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Siden opphevelse av konsesjonsloven vil gi et helt fritt eiendomsmarked vil 
samfunnet (kommunen) miste muligheten til å regulere og kontrollere hvem som 
erverver alle typer eiendommer i kommunen. Mulighet for et avslag eller vilkår på 
grunn av konsekvenser av et erverv på miljø, bosetting, driftsmessig løsning for 
landbrukseiendommer, kompetansen for å drive eiendommen, hensyn til forvaltning 
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av miljø, ressurser eller kulturlandskap, vil bortfalle.  Dette vil kunne innebære 
uheldige konsekvenser for et område eller lokalsamfunn.  
 
Det presiseres imidlertid at driveplikten for landbrukseiendommer vil opprettholdes 
ved bestemmelser i jordloven selv om konsesjonsloven oppheves. Driveplikten 
trenger ikke være personlig, men kan oppfylles ved for eksempel bortleie av jord. 
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Mange av innvendingene mot lovforslaget omhandler at landbrukseiendommer vil 
kunne kjøpes av hvem som helst til en markedsstyrt pris. Det vanlige kravet ved 
konsesjon om personlig eierskap vil falle bort. Aksjeselskaper og andre selskaper, 
norske eller utenlandske, vil kunne kjøpe landbrukseiendommer og drive med de 
mulighetene det gir til økonomisk tilpasning. Det kan medføre at attraktive 
landbrukseiendommer kan bli kjøpt opp til andre formål enn landbruk, mens 
driveplikten kan oppfylles ved bortleie. Eksempelvis ved at eiendomsselskaper kan 
finne det interessant å kjøpe opp landbrukseiendommer nær tettbygde områder i den 
hensikt å søke omdisponering til andre formål enn landbruk.  
 
Prinsippet for prisfastsettelse av landbrukseiendom er i dag at prisen skal fastsettes 
ut fra hva aktiv drift av eiendommen kan forrente. Om prisvurdering oppheves vil det 
være et fritt eiendomsmarked som også vil bestemme prisen på 
landbrukseiendommer, uavhengig av hva som kan forrentes av landbruksdriften. Det 
er sannsynlig at prisnivået på landbrukseiendommer i befolkningstette områder, som 
her i Follo, vil øke. Dette kan gjøre det vanskeligere for yngre folk som ønsker å drive 
landbruk å skaffe seg landbrukseiendom. Fra landbrukshold er det hevdet at 
forslaget vil gjøre det enklere for de som vil ut av landbruksnæringa og vanskeligere 
for de som vil inn i næringa. 
Det er sannsynlig at attraktivt beliggende landbrukseiendommer vil bli svært 
interessante som feriesteder hvis konsesjonsloven og bestemmelsene om boplikt 
opphører. 
 
Når det gjelder rene skogeiendommer er reaksjonen fra skognæringen positiv til 
forslaget. Oppheving av konsesjonsloven vil gjøre det lettere å sikre større rasjonelle 
enheter i skogbruket. Mange små skogeiendommer som i dag anses som lite verdt å 
selge kan lettere komme på markedet uten konsesjonsbestemmelsene og 
priskontrollen. 
 
 
Vurdering: 
Forvaltningen av konsesjonsloven i Ås i dag ivaretas av rådmannen. Myndigheten til 
å fatte vedtak er delegert til landbrukssjefen i Follo. Prinsipielle saker legges fram til 
politisk behandling.  
 
Det er få saker som blir behandlet etter konsesjonsloven hvert år, det var kun 1 
konsesjonssak fra Ås i 2013 og 1 hittil i 2014. I hele Follo var det 11 saker i 2013. 
Behandlingen krever anslagsvis 0,5 - 2 dagsverk pr sak. Det er svært sjelden at det 
gis avslag på konsesjon. Dette har jo også sammenheng med at lov og regelverk er 
kjent for de som ønsker å kjøpe landbrukseiendom. Prisnivået på omsatte 
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landbrukseiendommer i Follo ligger gjerne litt i overkant av det som en verditakst 
etter prinsippene for landbrukseiendommer skulle tilsi, men likevel er det tydelig at 
markedet tilpasser seg reglene som gjelder. Kravene til kompetanse for å drive 
eiendommene er ikke strenge, men søker må redegjøre for sin kompetanse og 
hensikt med ervervet. Det er vanlig å stille vilkår om boplikt i 5 år ved konsesjon. 
 
Dette er et forslag til lovendring som vil styrke den private eiendomsretten ved at 
eieren av en landbrukseiendom etter dette vil kunne selge uten offentlig godkjenning 
av kjøper, pris, eller formål med ervervet. Om det vedtas vil det svekke kommunens 
myndighet til å regulere og sette vilkår ved erverv av eiendommer. Det vil etter alt å 
dømme medføre et stort innslag av en helt ny type eiere av landbrukseiendommer. 
Det kan bli vanskeligere å komme i posisjon til å få kjøpt landbrukseiendom og 
arealet med leiejord vil antakelig øke på grunn av eiere som vil oppfylle driveplikten 
ved bortleie. Departementet kan ha rett i at det antakelig vil komme flere 
landbrukseiendommer på markedet fordi det kan bli mer lønnsomt å selge 
eiendommen. Det må imidlertid hentes kapital utenfra landbruksnæringa for å kunne 
skaffe seg landbrukseiendom.  
 
Forslaget vil antakelig ha betydelige konsekvenser for eier- og brukerforholdene i 
landbruket. Det er, etter det rådmannen kan se, ikke foretatt større utredninger om 
konsekvensene av lovforslaget. Dette er en svakhet. Konsekvensene som nevnes i 
høringsnotatet bygger i stor grad på antakelser. Det synes fornuftig å først utrede 
konsekvensene av et så omfattende lovforslag og deretter ta stilling til om loven bør 
fjernes helt, eller om det vil være riktigere å foreslå oppdateringer og/eller endringer i 
loven. 
 
Rådmannen anbefaler at kommunen ikke tar stilling til selve lovendringene, men 
oppfordrer lovgiver til å vurdere konsekvensene av lovendringene grundigere før 
saken legges fram.  
 
 
Alternativer: 

1. Som innstillingen 
2. Som innstillingen, med de justeringer / tillegg utvalget finner riktig 
3. Ås kommune avgir ikke høringsuttalelse til forslag 

 
 
Konklusjon: 
Rådmannen ser at lovforslaget kan ha betydelige konsekvenser som kan 
tydeliggjøres og avklares ved en bred utredning av faglige instanser. Administrative 
konsekvenser/besparelser for Ås kommune ved endringen vil være små. 
 
Rådmannen foreslår at Ås kommune oppfordrer til at konsekvensene ved en fjerning 
av loven utredes grundig før lovforslaget behandles i Stortinget, og at et alternativ 
med endringer i nåværende konsesjonslov vurderes. 
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K-83/14 
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 
Gå til saksliste  <<Forrige sak  Neste sak>> 

 
Saksbehandler:  Liv Marit Søyseth Saksnr.:  14/01980-5 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Formannskapet 77/14 19.11.2014 
2 Kommunestyret 83/14 19.11.2014 
 
 

Formannskapets innstilling 19.11.2014: 
Legges frem i møtet. 
 
 

_____ 
 

 
SAKSFREMLEGG 

 

Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 11-14 sendes forslag til kommuneplanens 
samfunnsdel 2015-2027, datert 07.11.2014, på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn. 
 
Ås, 10.11.2014 
 
Trine Christensen Greta Elin Løkhaug 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
1. Planstrategi, vedtatt 03.03.2013, K-sak 14/13 
2. Planprogram, vedtatt 18.06.2014, K-sak 46/14 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
1. Formannskapet    19.11.2014 
2. Kommunestyret    19.11.2014 
 
Vedlegg: (separat trykk/ nettbrett: Vedlegg til flere utvalg) 
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027, datert 07.11.2014 
 
Vedtak i saken sendes til: 

 Internt i kommunen 

 Offentlige myndigheter 

 Andre berørte parter 
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SAKSUTREDNING 
 
Bakgrunn for saken 
Alle kommuner skal ha en kommuneplan som samordner den fysiske, økonomiske, 
sosiale og kulturelle utviklingen i kommunen. Kommuneplanen har et perspektiv på 
minimum 12 år og skal vurderes rullert en gang i valgperioden. Målene som er 
beskrevet i kommuneplanen skal følges opp og detaljeres i handlingsprogrammet 
som rulleres årlig. I Ås kommune rulleres handlingsprogrammet og økonomiplanen 
samtidig.  
 
Kommuneplanen består av to deler, en samfunnsdel som beskriver utfordringer og 
mål for utviklingen av kommunen, og en arealdel for forvaltning av arealer. I henhold 
til fremdriftsplanen i planprogrammet skal samfunnsdelen behandles før årsskiftet 
2014-2015, mens arealdelen skal behandles like etter årsskiftet. Kommuneplanens 
samfunnsdel skal ta stilling til mål og utfordringer, både for kommunen som helhet og 
for kommunen som organisasjon. I samfunnsdelen beskrives mål for kommunen som 
vil legge viktig føringer for arealdelen. 
 
Gjeldende kommuneplan 2011-2023 er et omfattende dokument. Kommunal 
planstrategi for 2013-2016 fastslår at både samfunnsdelen og arealdelen skal 
rulleres. Videre påpekes det at kommuneplanen må styrkes som styringsverktøy 
gjennom en forbedret planprosess. Samfunnsdelen må forenkles, både i innhold og 
form, slik at hovedmålene kommer tydelig fram. 
 
Planprosessen 
Medvirkning er en viktig del av kommuneplanarbeidet. I april 2014 ble det arrangert 
en workshop for ungdom og politikere som tok for seg tettstedsutvikling og fremtidige 
scenarier for utviklingen av Ås samfunnet.  Ungdommen fikk utdelt kart og ble spurt 
om å svare på konkrete oppgaver. Totalt deltok rundt 25 ungdommer. Samtlige 
partigrupper var invitert, og på workshopen stilte til sammen syv politikere. Som 
gruppeledere deltok studenter og en førsteamanuensis fra NMBU. 
 

 
Faksmille fra Østlandets blad. Bilde og tekst: Torbjørn Enda/ØB. 

 



Kommunestyret 19.11.2014  Side 20 av 58 

Plan- og utviklingsavdelingen har også arrangert «Åpent plankontor» på Ås mart’n i 
juni 2014. Der ble innbyggerne og andre interesserte invitert til å stille spørsmål eller 
komme med kommentarer til kommuneplanarbeidet eller områdereguleringen av Ås 
sentralområde. Det vurderes som hensiktsmessig å arrangere folkemøter og andre 
temabaserte møter etter at planforslaget i sin helhet har blitt lagt ut til offentlig 
ettersyn. Ved å ta utgangspunkt i et konkret planforslag kan befolkningen og andre 
aktører komme med konkrete innspill til planen. 
 
Planprogrammet ble behandlet i Fylkesutvalget 05.05.2014 og diskutert i regionalt 
planforum 13.05.2014. Regionalt planforum er et diskusjonsforum der kommunene 
kan drøfte viktig problemstillinger med overordnede myndigheter som Statens 
vegvesen, fylkesmannen og fylkeskommunen. Tema som ble diskutert var blant 
annet tettstedsutvikling, samferdsel og næringsutvikling. 
 
I september arrangerte Landbrukskontoret i Follo, i samarbeid med Plan- og 
utviklingsavdelingen, et heldagsseminar om landbrukets utviklingsmuligheter. 
Tilstede var ulike bondeorganisasjoner, enkeltstående bønder, politikere og 
representanter fra administrasjonen. 
 
Parallelt med kommuneplanrulleringen har Plan- og utviklingsavdelingen 
samarbeidet med NMBU om et felles visjonsprosjekt for Ås og universitetet, kalt Ås 
2040. Visjonsarbeidet har som mål å skape et felles grunnlag for utviklingen av Ås. 

 
Kommuneplanens samfunnsdel har vært gjenstand for diskusjon i kommunens 
ledergruppe, og ledergruppen har bidratt med innhold innenfor sitt ansvarsområde. 
Videre har samfunnsdelen vært diskutert i enhetslederforumet som inkluderer alle 
ledere i Ås kommune. 
 
Føringer for samfunnsdelen 
Kommunal planstrategi vedtatt 03.03.2013, og planprogrammet for kommuneplanen 
vedtatt 18.06.2014 har lagt viktige føringer for arbeidet med kommuneplanens 
samfunnsdel. Planprogrammet beskriver formålet med planleggingen, sentrale tema 
og problemstillinger i planarbeidet, utredningsbehov og hvordan planleggingen skal 
gjennomføres. Forslag til planprogram lå ute til høring og offentlig ettersyn i perioden 
28.03.2014 til 10.05.2014. Totalt kom det inn 13 uttalelser til planprogrammet, hvorav 
seks uttalelser var fra private aktører, lag og foreninger, og syv uttalelser fra 
offentlige myndigheter. 
 
Med utgangspunkt i utviklingstrekk og utfordringer oppsummert i planstrategien og 
planprogrammet ble det i planprogrammet anbefalt følgende fokusområder for 
kommuneplanen; 

 Næringsstruktur og verdiskaping herunder landbruksbasert næringsutvikling  

 Landbruk og kulturlandskap  

 Areal og samferdsel 

 Miljø- og klimautfordringer 

 Oppvekst og nærmiljø 

 Folkehelse og universell utforming 
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Fokusområdene er videreført i forslag til kommuneplanens samfunnsdel ved at de er 
innarbeidet i samfunnsdelens hovedmål og delmål. 
 
Videre har Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging, fastsatt 26.09.2014, vært førende for arbeidet med 
samfunnsdelen. De statlige planretningslinjene har som hensikt å oppnå samordning 
av bolig-, areal- og transportplanleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. 
Videre defineres målet for planleggingen; 
 

Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme 

samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv 

trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og 

tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling og fremme helse, 

miljø og livskvalitet. 

Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte 

byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og 

miljøvennlige transportformer.  I henhold til klimaforliket er det et mål at 

veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, 

sykkel og gange. 

Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med 

press på boligmarkedet, med vekt på gode regionale løsninger på tvers av 

kommunegrensene. 

De statlige planretningslinjene fastslår at kommunene skal legge retningslinjene og 
vedtatte regionale planer til grunn for egne planer. Forslag til Regional plan for areal 
og transport i Oslo og Akershus, heretter Plansamarbeidet, skal behandles av 
Akershus fylkesting og Oslo byråd i løpet av november, og forventes å legges ut på 
høring etter dette. Foreløpige versjoner av planen legger opp til en flerkjernet 
utvikling av Akershus-regionen, der Ås tettsted utpekes som et særlig 
satsningsområde. Årsaken til dette er blant annet universitet, utbyggingen av Follo-
banen, god kollektivdekning vest- og østover samt nærhet til to europaveier. Planen 
legger opp til en mer konsentrert utvikling av tettstedet, i kombinasjon med en 
begrensning på spredt vekst ellers i kommunen. I likhet med de statlige 
planretningslinjene legger planen opp til at vekst bør gå foran vern i de prioriterte 
områdene, men at vern skal stå sterkere utenfor. Videre legger planen opp til en økt 
satsning på kollektivtransport, noe som er i tråd med nasjonal transportplan der all 
vekst i persontransport skal tas med kollektivtrafikk eller med gange og sykling.  
 
De statlige planretningslinjene og Plansamarbeidets høringsforslag krever statlig 
oppfølging, blant annet innenfor samferdsel. Samtidig krever dette at kommunen 
følger opp i sine planer.  
 
Forslag til samfunnsdel 
Hovedformålet med kommuneplanrulleringen har vært å styrke kommuneplanen som 
overordnet styringsverktøy for kommunen, og å gjøre kommuneplanen mer 
tilgjengelig for allmennheten. Innholdsmessig videreføres målene i gjeldende 
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kommuneplan, men formen har blitt endret for å øke lesbarheten og tydeliggjøre 
målene. Gjeldende visjon for kommunen, miljø - mangfold - muligheter, har dannet 
utgangspunktet for utformingen av målene for kommunen.  
 
Det overordnete målet med kommuneplanen er å legge til rette for at dagens 
befolkning og kommende generasjoner kan leve et godt og helsefremmende liv. For 
å nå dette målet er det satset på å lokalisere boliger, arbeidsplasser, handels-, 
tjeneste- og fritidstilbud på en slik måte at flere kan gå og sykle til daglige gjøremål, 
og samtidig gi grunnlag for et bedre kollektivtilbud. 
 
Vurdering 
Rådmannen vurderer forslaget til kommuneplanens samfunnsdel for 2015-2027 som 
et godt grunnlag for en videre diskusjon om utviklingen av Ås kommune. Forslaget 
følger i stor grad opp overordnede retningslinjer og regionale planer. Rådmannen 
anbefaler at forslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Alternativer 
Alternativt kan kommunestyret velge og ikke legge kommuneplanens samfunnsdel 
på høring. En videre administrativ bearbeiding av forslaget vil utsette det videre 
arbeidet med arealdelen, og trolig føre til at kommuneplanen ikke kan vedtas før etter 
sommeren 2015. Tidskjemaet for rulleringen er stramt, men per dags dato er arbeidet 
etter skjema. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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K-84/14 
Samarbeidsavtale om næringsutvikling i Follo 
Gå til saksliste  <<Forrige sak  Neste sak>> 

 
Saksbehandler:  Trine Christensen Saksnr.:  14/03661-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Formannskapet 71/14 05.11.2014 
2 Kommunestyret 84/14 19.11.2014 
 
 

Formannskapets innstilling 05.11.2014: 
1. Samarbeidsavtalen mellom Akershus fylkeskommune, Follorådet, Ås kommune 

og NMBU om næringsutvikling i Follo, godkjennes.   
2. Ås kommune vil, som vertskommune for NMBU, bidra til å realisere målene i 

samarbeidsavtalen. 
3. Kommunestyret legger til grunn at samarbeidsavtalen følges opp gjennom 

konkrete handlingsplaner. 
 
 
 

_____ 
 
 

Formannskapets behandling 05.11.2014: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.      (8 stemmer) 

 
_____ 

 
 

 
SAKSFREMLEGG 

 
Rådmannens innstilling: 
1. Samarbeidsavtalen mellom Akershus fylkeskommune, Follorådet, Ås kommune 

og NMBU om næringsutvikling i Follo, godkjennes.   
2. Ås kommune vil, som vertskommune for NMBU, bidra til å realisere målene i 

samarbeidsavtalen. 
3. Kommunestyret legger til grunn at samarbeidsavtalen følges opp gjennom 

konkrete handlingsplaner. 
 
Ås, 28.10.2014 
 
Trine Christensen   
Rådmann   
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
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Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: (separat trykk/ nettbrett: Vedlegg til flere utvalg) 
Samarbeidsavtalen, forslag av 19.06.2014. 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Akershus Fylkeskommune 
Follorådet 
NMBU 
 
 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Follorådet tok i 2007 initiativ til å utarbeide en strategisk næringsplan for Follo, og 
høsten 2007 vedtok kommunestyrene i Ski, Oppegård, Enebakk, Frogn, Nesodden, 
Vestby og Ås strategisk næringsplan for Follo, for perioden 2008-2011. Et 
satsingsområde var å koble bedrifter opp mot forskningsmiljøene på Campus Ås for å 
øke innovasjonskapasiteten i og å utvikle et mer kunnskapsrikt næringsliv i regionen. 
Jf. K-sak 37/07 i Ås kommunestyre 05.09.2007. 
 
Avtaleperioden for den strategiske næringsplanen er ute og Follorådet vedtok i sin 
handlingsplan for 2014-2017 at det skulle utvikles en ny samarbeidsplattform for 
næringssamarbeidet i Follo, der Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
(NMBU), Campus Ås, Ås kommune og Akershus fylkeskommune var utpekt som 
sentrale samarbeidsaktører. Samarbeidsplattformen skulle bygge videre på arbeidet 
med strategisk næringsplan for Follo 2008-2011.  
 
1. januar 2014 fusjonerte Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Norges 
veterinærhøgskole (NVH) og Veterinærinstituttet (VI) til NMBU. NVH og VI er 
lokalisert på Adamstuen i Oslo. Nye bygg vil bli tatt i bruk på Ås i 2019 og all 
virksomhet på Adamstuen vil flyttes til Ås. Ved å samle landets ekspertise på 
produksjonsrettede biofag som matproduksjon, havbruk, avl, fôring og ernæring, 
dyrevelferd, dyrehelse og sykdom, mat og helse vil Campus Ås bli et 
kunnskapsbasert kraftsentrum på disse områdene. Forskningsinstitusjonene på 
Campus Ås og NMBU utgjør til sammen et internasjonalt konkurransedyktig 
forsknings- og utdanningsmiljø (FoU) innenfor biovitenskap. Sett i forhold til omfanget 
og nivået på forskningen er det et stort uutnyttet potensial når det gjelder 
kommersialisering av forskningen. Næringslivet i regionen har liten FoU- og 
innovasjonsaktivitet. Det er en lav grad av sammenheng mellom 
kunnskapsplattformen på Campus Ås og næringslivet i regionen.  
 
 

http://www.as.kommune.no/saksdokumenter-2-halvaar-2007.528466-99329.html#p56
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Campus Ås er betegnelsen på kunnskapsmiljøet på Ås og består av følgende 
aktører: 
 

 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

 Veterinærinstituttet  

 Bioforsk 

 Nofima  

 Norsk institutt for skog og landskap 

 Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning  
 
For at innovasjons- og verdiskapingspotensialet i Folloregionen skal bli utløst er det 
viktig at flere aktørene bidrar i fellesskap. Det er særlig viktig å legge til rette for at 
kunnskapsmiljøet på Ås i større grad kan bli en drivkraft for utvikling av næringslivet i 
Folloregionen. Ås kommune som vertskommune har et stort ansvar her. Derfor 
foreslås det at Akershus fylkeskommune, Follorådet, Ås kommune og NMBU inngår 
en samarbeidsavtale som legger grunnlaget for felles satsinger for utvikling av 
næringslivet i Follo i et langsiktig perspektiv. Samarbeidsavtalen (se vedlegg) ble 
vedtatt politisk av Follorådet 19. juni 2014 og av Akershus fylkesutvalg 15. september 
2014.   
 
Kompetansesenter for innovasjon og innovasjonsbygg 
 
I slutten av 2012 ble det nedsatt en arbeidsgruppe for næringsutvikling på Campus 
Ås. Gruppen bestod av lederne fra de institusjonene som omtales som Campus Ås. I 
tillegg deltok rådmannen i Ås kommune, Follorådet, Landbruks- og 
matdepartementet (LMD), SIVA, Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold, 
Vitenparken og Kjeller Innovasjon med en mer observatørstatus. Fylkeskommunen 
var, etter ønske fra et samlet Ås-miljø, sekretariat for arbeidsgruppen. 
 
I 2013 gjennomførte gruppen en strategiprosess. Hensikten var å definere felles, 
langsiktige og ambisiøse mål for å utvikle et innovasjonssystem på Campus Ås. 
Arbeidet skulle støtte opp om opprettelsen av et planlagt innovasjonsbygg, som har 
vært prosjektert på Ås siden 2011, men som man ikke vet når kommer til å bli 
opprettet.  
 
Gruppen jobbet mye med en plan for å opprette en felles inkubator for 
kommersialisering av forskningen fra alle kunnskapsinstitusjonene på Ås. Kjeller 
Innovasjon ble invitert av et samlet Ås-miljø til å opprette og drifte en felles inkubator 
på Ås. Kjeller Innovasjon har vært kommersialiseringsaktør for alle aktørene på 
Campus Ås siden 2010. De siste tre årene har det vært lagt ned betydelig innsats i å 
kommersialisere forskning fra Ås. Syv selskaper har blitt etablert og det er potensial 
for nye etableringer med internasjonale kunder.  
 
På vegne av miljøet sendte Kjeller Innovasjon inn en søknad til SIVA i november 
2013 og Inkubator Ås as ble tatt opp i SIVAs inkubatorprogram. Akershus 
fylkeskommune, Follorådet, Nordic Innovation, Campus Ås og næringslivet er også 
ment å bidra med finansieringen av inkubatoren.  
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I november 2013 inngikk aktørene som utgjør Campus Ås en samarbeidsavtale om å 
etablere Kompetansesenter for innovasjon. Kompetansesenteret skal stimulere til 
kunnskapsbasert nyskaping med utgangspunkt i utdannings- og forskningsmiljøet på 
Campus Ås i samarbeid med næringsliv og offentlig sektor. Operasjonelt omfatter 
samarbeidet en samlokalisering av: 
 

 Innovasjons- og næringslivsstøtteapparat fra aktørene som utgjør Campus Ås 

 Kjeller Innovasjon 

 Etablerertjenesten i regionen 

 Kommunale og regionale aktører for næringsutvikling 

 Oppstartsbedrifter 

 Gründere/gründerbedrifter med relevante forretningskonsept 

 Andre innovasjonsaktører 
 
I løpet av to år skal samarbeidet resultere i å kunne tilby et komplett tilbud innenfor 
innovasjon og kommersialisering, det vil si å etablere Campus Ås innovasjonssenter 
inkludert en fullverdig inkubator. Kompetansesenter for innovasjon er med andre ord 
et første skritt mot opprettelsen av innovasjonssenteret og skal flytte inn i de nye 
lokalene etter at dette er oppført.  
 
Politisk behandling en nødvendig forutsetning 
En innovasjonspolitikk for regionen må være lokalt basert, og delvis lokalt initiert 
politikk ettersom den må skreddersys til spesifikke lokale behov og forutsetninger i et 
område. Regionale myndigheter har en sentral rolle i arbeidet med å bygge opp 
sterke regionale næringsmiljøer med innovasjon og læring i sentrum som går ut over 
å legge til rette for næringsarealer.  
 
Utvikling av innovasjoner dreier seg som oftest om samarbeid mellom ulike aktører. 
Bedrifter innoverer nesten aldri på egen hånd, de får informasjon og henter kunnskap 
fra mange kilder. Lærende regioner kjennetegnes ved at det finnes strukturer som 
stimulerer flyten av kunnskap, ideer og læring. Innovasjon omfatter derfor mange 
aktører som må spille på lag og det kreves en politikk for å få lagspillet til å fungere 
best mulig.  
 
Framover vil vi se økte regionale forskjeller mellom de områdene som makter å 
etablere lærende og innovative miljøer, og de som ikke får dette til. 
Samarbeidsplattformen svarer på denne utfordringen med en plan for å legge til rette 
for et lærende og innovativt næringsmiljø i Follo.   
 
Forskningsmiljøet på Ås og biovitenskap som identitet og merkevare i Follo 
Follo trenger et positivt omdømme og en felles identitet som kan gi regionen en 
attraktiv merkevare. En kunnskapsbase i verdensklasse vil være en attraktiv 
merkevare og tiltrekke seg flere bedrifter og mer kompetanse til regionen.  
 
Samtidig vil en felles identitet og merkevare kunne fungere som lim mellom sentrale 
aktører i regionen og gi grunnlag for et godt samarbeidsklima hvor alle samarbeider 
mot et felles mål.  
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Det er flere grunner til å satse på bedrifter og næringer som benytter kunnskap som 
springer ut fra biologi, biokjemi, bioteknologi, og livsvitenskap.    
 
For det første er Bionæringen tverrsektoriell og berører mange relaterte næringer 
som sikrer mangfold og kompleksitet. Mangfoldet gir realistiske muligheter for å finne 
potensialer i skjæringspunktet mellom de tilgrensende næringene. Det innebærer at 
innovasjonspotensialet og verdiskapingspotensialet er stort.   
OECD og EU anslår at anvendelsen av bioøkonomi i ulike typer næringsvirksomhet 
vil vokse kraftig fram mot 2030 og være et bærende element for Europas økonomi.  I 
tillegg er bioøkonomien et nasjonalt satsingsområde og omtalt i St. meld. 39 (2012-
2013) Mangfold av Vinnere – Næringspolitikken mot 2020. 
 
For det andre vil en spesialisering mot bioøkonomien være fremmende for 
innovasjon og nyskaping. Spesialisering gir grunnlag for å utvikle en kritisk masse av 
relaterte bedrifter med kunnskap i verdensklasse.  Med relaterte virksomheter menes 
at bedriftene er i samme næringssektor, bygger på felles teknologisk 
kompetansebase eller liknende. Mange bedrifter i en region med relatert kompetanse 
gir gode muligheter å skape lærende og innovative næringsmiljøer.  
En tredje grunn til å velge bionæringen som satsingsområde er at forskningsmiljøene 
i regionen (Campus ÅS) har sin styrke innenfor biofag. En satsing på bionæringen vil 
gjøre regionen bedre i stand til å utnytte kunnskapen som kommer ut av forskningen 
og utvikle næringslivet på bakgrunn av dette.  
 
For at innovasjons- og verdiskapingspotensialet i Folloregionen, med utgangspunkt i 
Campus Ås, skal bli utløst er det viktig at de regionale aktørene bidrar i fellesskap. Et 
voksende næringsliv med utgangspunkt i Ås-miljøet vil være kunnskapsbasert på 
områder hvor miljøet allerede er ledende internasjonalt innen forskning, og vil 
dermed bidra til Akershus fylkeskommunes mål om et internasjonalt 
konkurransedyktig næringsliv.  
 
En koordinert satsing for å realisere målene i avtalen vil også legge grunnlaget for å 
utvikle Ås som tettsted og Follo som region. Dersom Ås skal utvikle seg som regional 
by krever dette utvikling av kunnskapsbaserte næringer. Økt næringsaktivitet vil bidra 
til å legge grunnlaget for å utvikle Ås som tettsted og et attraktivt tettsted vil bidra 
positivt til næringsutvikling, herunder rekruttering og tilflytting.  
 
Alternativer: 
Som rådmannens anbefaling. 
Det er et alternativ å ikke gå inn for avtalen 
Det er et alternativ å godkjenne avtalen, men tydeliggjøre hva Ås kommunes bidrag 
skal være. 
 
Vurdering: 
Samarbeidsavtalen gir kommunen gode muligheter for utvikling i samarbeid med 
samarbeidspartnerne i avtalen. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Avhengig av i hvor stor grad kommunen engasjerer og forplikter seg. 
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Konklusjon med begrunnelse: 
For å realisere Follos innovasjons- og verdiskapingspotensial er det sentralt at 
Campus Ås i større grad blir en drivkraft for utviklingen av næringslivet i regionen og 
at de ulike aktørene bidrar i fellesskap for å oppnå dette. Derfor ønsker Ås kommune, 
Follorådet, Akershus fylkeskommune og Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet (NMBU) å inngå en samarbeidsavtale om næringsutvikling i Follo. Et 
voksende næringsliv med utgangspunkt i Ås-miljøet vil være kunnskapsbasert på 
områder hvor miljøet allerede er ledende internasjonalt innen forskning. En 
koordinert satsing for å realisere målene i avtalen vil også legge grunnlaget for å 
utvikle Ås som tettsted og Follo som region.  
 
To av målene innenfor næringspolitikk i kommuneplanen er 
1. Ås kommune skal være et kraftsenter for kunnskapsbaserte virksomheter knyttet 

til Campus Ås.  
2. Ås kommune skal ta initiativ til at det blir satt i gang et strategisk plansamarbeid 

med aktører i Ås sentrum. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at kommunestyret godkjenner samarbeidsavtalen om 
næringsutvikling i Follo. 
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-85/14 
Granheimtunet - tinglysning av skjøte 
Gå til saksliste  <<Forrige sak  Neste sak>> 

 
Saksbehandler:  Knut Grøholt Saksnr.:  14/03778-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Formannskapet 80/14 19.11.2014 
2 Kommunestyret 85/14 19.11.2014 
 
 
 

Formannskapets innstilling 19.11.2014: 
Legges frem i møtet. 
 
 
 

_____ 
 

 
SAKSFREMLEGG 

 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Skjøtet sendes til tinglysning. Dagens verdi på eiendommen skal legges til grunn for 
beregning av dokumentavgift.  
 
Ås, 10.11.2014 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: (separat trykk/ nettbrett: Vedlegg til flere utvalg) 
1. Kjennelse Borgarting lagmannsrett  
2. Ankebehandling Statens Kartverk 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Teknisk etat 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Saken gjelder tvist mellom Statens Kartverk og Ås kommune om grunnlaget for 
beregning av dokumentavgift i forbindelse med tinglysning av skjøtet på eiendommen 
Granheimtunet 3, gnr. 102, bnr. 372. Kommunen har for sin del gjort gjeldende at det 
er kjøpesummen på selve tomta som må være grunnlag for beregning av 
dokumentavgift. Statens Kartverk legger til grunn at det er verdien av tomt med 
påstående bygning på tinglysningstidspunktet som må være utgangspunktet for 
beregning av dokumentavgift. Saken ble anket til Borgarting Lagmannsrett, som 
forkastet kommunens anke. Ås kommune må dermed betale dokumentavgift basert 
på eiendommens reelle markedsverdi. 
 
 
Fakta i saken: 
I 2001 kjøpte Ås kommune et tomteareal av Sameiet Granheim. Kjøpekontrakt ble 
undertegnet 12.10.2001. I følge bankbilag ble kjøpesummen på kr. 810.000 betalt 
31.10.2001. Kommunen bygget 24 omsorgsboliger med dagsentertilbud. Bygget ble 
ferdigstilt sommeren i 2003, med innflytting i boligene i august/september samme år. 
 
Av ulike grunner ble det ikke utstedt heftelsesfritt skjøte før høsten 2007. Skjøtet ble 
sendt til tinglysning til Statens Kartverk 21.02.2008. Avgiftsgrunnlaget for beregning 
av dokumentavgiften ved tinglysning, var i skjøtet satt til kjøpesummen, kr 810.000. 
Dokumentavgiften er på 2,5 %. I brev av 29.02.2008 returnerte Statens Kartverk 
skjøtet med begrunnelse at det oppgitte avgiftsgrunnlaget syntes åpenbart for lavt. 
Det ble bedt om at markedsverdien av grunn med påstående bygninger på 
tinglysningstidspunktet ble opplyst og lagt til grunn som avgiftsgrunnlag. Kommunen 
protesterte på dette, og henviste til at det kun var tomtearealet som var kjøpt, og 
anførte bl.a.: «Selgeren har aldri vært eier av bygningen. Gjennomføringen av 
byggeprosjektet, fra planlegging til ferdigstillelse, herunder finansiering, var i regi av 
kommunen. Bygningen har hele tiden vært eiet av kommunen som således aldri har 
ervervet noen eiendomsrett til denne.» 
 
Statens Kartverk har på sin side bl.a. argumentert med følgende: «For at fritak skal 
inntre, forutsetter dokumentavgiftsvedtaket § 3 at bygningen ikke skal ha vært i bruk i 
mer enn maksimalt 3 år etter at eier fikk rettslig råderett over denne. Den ankende 
part kan således ikke få medhold i sin anførsel om at han først fikk rettslig rådighet 
over eiendommen høsten 2007, da heftelsesfritt skjøte ble utstedt, da han i realiteten 
har hatt rettslig rådighet over bygningen siden ferdigstillelsen i 2003. På det 
tidspunktet hvor den ankende part ønsker å tinglyse hjemmelsovergangen, har det 
således gått 5 år siden han fikk rettslig rådighet over bygningen. Da vilkåret i 
dokumentavgiftsvedtaket § 3 er at tinglysning må skje innen maksimalt 3 år etter at 
eier fikk rettslig rådighet over bygningen, faller dermed den ankende parts sak 
utenfor nevnte fritak. Det at han ikke har vært tinglyst som den formelle 
hjemmelshaver til grunnen, spiller i denne forbindelse ingen rolle.» 
 
Saken ble etter dette anket til Borgarting Lagmannsrett, der Ås kommune tapte 
saken. 
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Vurdering: 
Saken er ikke gjenstand for vurdering.  Etter at Borgarting Lagmannsrett har forkastet 
kommunens anke, må kommunen betale den dokumentavgift som blir fastsatt av 
Statens Kartverk. Dette er nødvendig hvis kommunen skal få tinglyst skjøtet, og få 
det rettsvern som tinglysningen gir. Eiendommen er i dag hjemlet på 11 
privatpersoner. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Kommunen må betale dokumentavgift på mellom 1,3 og 2 mill. Eksempel: hvis det 
legges til grunn en markedsverdi på eiendommen på 50 mill. kroner må kommunen 
betale kr. 1.250.000 i dokumentavgift. Det antas at markedsverdien er høyere. 
Kommunen vil innhente en verdivurdering som ettersendes før saken skal behandles 
den 19.11. Det vil være Statens Kartverk som til sist godkjenner avgiftsgrunnlaget, 
eventuelt fastsetter avgiftsgrunnlaget. 
 
Dokumentavgiften bokføres på konto 019590, Diverse avgifter og gebyrer. Prosjekt 
0658 Tomtekjøp. 
 
Alternativer: 
Ingen 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Granheimtunet utgjør en eiendom med stor verdi. Tinglyst hjemmel til eiendommen 
er avgjørende for å sikre det rettsvernet som tinglysningen utgjør. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-86/14 
Parkering i Ås sentrum - snarlige tiltak 
Gå til saksliste  <<Forrige sak  Neste sak>> 

 
Saksbehandler:  Olaug Talleraas Saksnr.:  13/04374-48 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 86/14 06.11.2014 
2 Formannskapet 79/14 19.11.2014 
3 Kommunestyret 86/14 19.11.2014 
 
 
 

Formannskapets innstilling 19.11.2014: 
Legges frem i møtet. 
 
 
 

_____ 
 
 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 06.11.2014: 
1. Ås kommune starter håndheving av gjeldende parkeringsbestemmelser i Ås 

sentrum så snart myndighet for dette foreligger. 
2. Rådmannen vil legge fram en helhetlig plan for parkeringsbestemmelser i Ås 

sentrum til politisk behandling våren 2015. 
 

_____ 
 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 06.11.2014: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
 

 
 

_____ 
 

 
SAKSFREMLEGG 

 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune starter håndheving av gjeldende parkeringsbestemmelser i Ås 

sentrum så snart myndighet for dette foreligger. 
2. Rådmannen vil legge fram en helhetlig plan for parkeringsbestemmelser i Ås 

sentrum til politisk behandling våren 2015. 
 
Ås, 06.11.2014 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
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Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
HTM 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: (separat trykk/ nettbrett: Vedlegg til flere utvalg) 
1. Parkeringsavtale Ås Kommune AS 
2. Saksutskrift fra kommunestyret 22.10.2014, sak 73/14 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Tidligere saksdokumenter 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Olaug Talleraas - seksjonsleder vei, idrett, park og friluftsliv 
 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Det er et ønske om raskt å iverksette tiltak som bedrer parkeringssituasjonen i Ås 
sentrum.  
 
Ås kommune har fått tilbud fra Ås Senter AS om leie av parkeringsarealene foran Ås 
kvartal. Arealet eies av Akershus fylkeskommune (administrert av Statens vegvesen) 
og en leieavtale krever en avklaring av disse forholdene. 
 
Rådmannen foreslår at kommunen starter å håndheve gjeldende 
parkeringsbestemmelser så snart myndigheten fra Vegdirektoratet foreligger. 
 
Parallelt med dette utarbeides en helhetlig plan for parkeringsbestemmelser i Ås 
sentrum. Denne planen fremlegges for politisk behandling våren 2015. 
  
Fakta i saken: 
Kommunestyret vedtok 22.10.2014 at Ås kommune skal søke Vegdirektoratet om 
myndighet til å håndheve parkeringsbestemmelsene i kommunen. Dette vedtaket er 
sendt til politimesteren for uttalelse, og søknaden til Vegdirektoratet blir sendt når vi 
får tilbakemelding fra politimesteren. I samme møtet vedtok kommunestyret at 
rådmannen skal komme tilbake med en ny sak vedrørende parkeringsbestemmelser 
og parkeringsautomater i stedet for parkeringsskiver. 
 
Mandag 3. november var det et møte vedrørende parkeringssituasjonen i Ås 
sentrum. Møtet var initiert av handelsstanden og til stede var representanter fra 
handelsstanden, politikere, samt representanter fra administrasjonen. På dette møtet 
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fremkom et ønske fra handelsstanden om en rask oppstart av håndhevelse av 
parkeringen i Ås sentrum. Ås Senter AS fremmet et forslag om å leie 
parkeringsarealet foran Ås kvartal fra Ås kommune (vedlagt forslag til avtaletekst). I 
løpet av kort tid vil de kunne etablere avgiftsparkering på plassene, gjennom en 
utvidelse av gjeldende avtale med Europark. Det vil da bli ett felles parkeringsregime 
i parkeringshuset i Rådhusplassen 1 og parkeringsplassen foran Ås kvartal. 
Administrasjonen ble av HTM-leder Ola Nordal bedt om å fremme en hastesak til 
HTM-møtet torsdag 6. november vedrørende dette. 
 
Vurdering: 
Parkeringsvakt, samt saksbehandler for klagebehandling, har gjennomført nødvendig 
utdanning. Ressurser til fakturering og oppfølging er klargjort. Ås kommune er klar for 
å starte håndheving av parkeringsbestemmelser i sentrum når tillatelsen fra 
Vegdirektoratet foreligger. 
 
Eierforholdene til de omtalte parkeringsplassene er sjekket opp, og det viser seg at 
det er Akershus fylkeskommune som eier det aktuelle arealet. Eierforholdet 
håndheves av Statens vegvesen. Ås kommune kan ikke leie ut et areal vi ikke eier. 
Henvendelse for avklaring av disse forholdene er rettet til Statens vegvesen. 
Foreløpige signaler antyder at det vil ta tid før svar foreligger. 
 
Det er avgjørende at vi nå i løpet av kort tid iverksetter tiltak som bedrer 
parkeringssituasjonen i sentrum. Valg av endelig løsning er omstridt og det er en 
rekke områder som blir berørt av tiltaket. Rådmannen anbefaler derfor en myk start, 
med moderate økonomiske forpliktelser, samtidig som det ikke legger sterke føringer 
på endelig løsning. Følgende handlingsplan foreslås: 
 

 Ås kommune får myndighet fra Vegdirektoratet til å håndheve stopp- og 
parkeringsbestemmelsene.  

 Eksisterende skiltplan legges til grunn og det settes opp et fåtall supplerende 
skilt for å tydeliggjøre bestemmelsene. 

 Ås avis og Østlandets blad tilsendes informasjon om parkeringsvilkårene og 
endret håndhevelse av disse. Det samme legges ut på kommunens 
hjemmeside. 

 Det legges ut informasjon på samtlige parkerte biler om nye regler og varsel 
om håndhevelse. Varighet 1 uke. 

 Utstedelse av gebyr for parkering i strid med bestemmelsene igangsettes. 
Gebyrsats er kr. 500,- i henhold til forskrift om offentlig parkeringsregulering og 
parkeringsgebyr. Samme gebyrsats settes for områdene som skiltes 
privatrettslig. 

 Det skiltes med privatrettslig parkering for parkeringen øst for kinoen (1), 
arealet ved Åsgård skole/kulturskolen Ås (2) og på «Hangartomta» (3). Plass 
1 reguleres med 4 timer gratis parkering. Plass 2 og 3 forbeholdes kommunes 
ansatte, samt kommunens tjenestebiler. 

 Ny skiltplan for Ås sentrum utarbeides parallelt med en helhetlig plan for 
parkering i hele sentrumsområdet. 
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Foreslåtte ordning vil relativt raskt imøtekomme ønsket om sirkulasjon på 
parkeringsplassene i sentrum samtidig som det gir nødvendig tid til å utarbeide en 
helhetlig plan.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det må suppleres med noen skilt i sentrum i forhold til gjeldende skiltplan. Det gjelder 
6 skilt, samt noen underskilt. Kostnadene for dette er ca. 15 000 kroner. 
 
Alternativer: 
Avvente avklaring på grunnervervelse og inngå leieavtale med Ås sentrum AS. 
Tidsaspektet på denne løsningen er uavklart.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Ås kommune iverksetter håndhevelse av gjeldende parkeringsbestemmelser i Ås 
sentrum så snart myndigheten til dette foreligger. 
 
Rådmannen legger fram en helhetlig plan for parkeringsbestemmelser i Ås sentrum 
for politisk behandling våren 2015. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart 
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K-87/14 
Barnehagebehovsplan 2015-2018  
Gå til saksliste  <<Forrige sak  Neste sak>> 

 
Saksbehandler:  Vigdis Bangen Saksnr.:  14/03600-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 43/14 05.11.2014 
2 Formannskapet 74/14 19.11.2014 
3 Kommunestyret 87/14 19.11.2014 
 
 
 
 

Formannskapets innstilling 19.11.2014: 
Legges frem i møtet. 
 
 

_____ 
 
 
 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 05.11.2014: 
«Barnehagebehovsplan for Ås kommune 2015-2018» godkjennes med følgende 
innstilling og rekkefølge: 
 
1. Ås kommune skal ha en dekningsgrad på minst 95 % når det gjelder barnehager. 
2. Det bygges ny barnehage med ca. 160 plasser ved Dyster Eldor. Barnehagen 

står ferdig i 2017. Regulering av tomt og planlegging av barnehage starter 
umiddelbart. 

3. Ny barnehage med 100- 160 plasser bygges ved idrettsplassen på Nordby. 
Regulering av tomt og planlegging av ny barnehage starter innen 2016. 

4. For å dekke behovet for flere barnehageplasser fra 2022/2023 i 
sentrumsområdet, besluttes det innen 2018 hvorledes videre behov for 
barnehageplasser skal dekkes. 

5. For å dekke behovet for flere barnehageplasser i Ås nord fra 2021/2022, 
besluttes det innen 2018 hvilken tomt som skal reguleres til barnehageformål. 

6. Rådmannen bes, i samarbeid med Plankomiteen, om å sette opp en samlet 
tidsplan for planlegging, prosjektering, utbygging og ferdigstilling av barnehagene, 
basert på de vedtak som blir gjort. Tidsplanen skal også omfatte politisk 
saksgang, der det framgår hvilke saker som må behandles politisk, og i hvilke 
utvalg.  
 
HOK ber om en tidsplan for dette. 
 

 
 

_____ 
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 05.11.2014: 
Odd Vangen (Sp) fremmet følgende endring av rådmannens innstilling pkt.1: 

Ås kommune skal ha en dekningsgrad på minst 95 % når det gjelder barnehager. 
 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende endring av rådmannens innstilling pkt. 3 og 
nytt pkt. 6: 

Pkt. 3: Setningen «Togrenda barnehage selges» strykes. 
Nytt pkt. 6: Nye barnehager etableres av private utbyggere.   
 

Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet følgende forslag: 
Rådmannen bes, i samarbeid med Plankomiteen, om å sette opp en samlet 
tidsplan for planlegging, prosjektering, utbygging og ferdigstilling av barnehagene, 
basert på de vedtak som blir gjort. Tidsplanen skal også omfatte politisk 
saksgang, der det framgår hvilke saker som må behandles politisk, og i hvilke 
utvalg.  
 

 Det skal legges frem en tidsplan for dette.  
 
Votering: 
Sp´s forslag til endring av rådmannens innstilling pkt 1 ble enstemmig vedtatt.  
Rådmannens innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 
H´s forslag til endring av rådmannens innstilling pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling pkt. 4 og 5 ble enstemmig vedtatt. 
H´s forslag til nytt pkt. 6 ble nedstemt 4 - 3(H). 
Ap´s forslag til nytt punkt ble enstemmig vedtatt.  
 

_____ 

 
 

SAKSFREMLEGG 
 
Rådmannens innstilling: 
«Barnehagebehovsplan for Ås kommune 2015-2018» godkjennes med følgende 
innstilling og rekkefølge: 
 

1. Ås kommune har en dekningsgrad på 95 % når det gjelder barnehager 
 

2. Det bygges ny barnehage med ca. 160 plasser ved Dyster Eldor. Barnehagen 
står ferdig i 2017. Regulering av tomt og planlegging av barnehage starter 
umiddelbart.  
 

3. Togrenda barnehage selges. Ny barnehage med 100-160 plasser bygges ved 
idrettsplassen på Nordby. Regulering av tomt og planlegging av ny barnehage 
starter innen 2016. 

 

4. For å dekke behovet for flere barnehageplasser fra 2022/2023 i 
sentrumsområdet, besluttes det innen 2018 hvorledes videre behov for 
barnehageplasser skal dekkes. 
 

5 For å dekke behovet for flere barnehageplasser i Ås nord fra 2021/2022, 
besluttes det innen 2018 hvilken tomt som skal reguleres til barnehageformål. 
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Ås, 22.10.2014 
 
Trine Christensen Ellen Benestad  
Rådmann Oppvekst- og kultur sjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur  
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
Vedlegg: (separat trykk/ nettbrett: Vedlegg til flere utvalg) 
1. Forslag til barnehagebehovsplan 2015-2018,  
2. Tilstandsrapport barnehager, våren 2012*  
3. Verdivurdering Togrenda barnehage, datert 02.05.2012 
4. Skjøte for Togrenda barnehage med uttalelse fra tidligere forvaltnings- og boligsjef 
* OBS. Vedlegg 2: På iPad er det 9 sider/ark i Excel-fila. For å få oversikt over sidene, tapp/trykk på 
dokumentet og navnet på arkene vises øverst. 

 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Rådmannen 
Oppvekst og kultursjef 
Teknisksjef 
Eiendomssjef 
Saksbehandler 
Styrere i kommunale barnehager 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
 

Ås kommune må, i følge befolkningsprognosene fra plan og utviklingsavdelingen I Ås 

kommune våren 2014, innen 2017 opprette ca.160 nye barnehageplasser i 

sentrumsområdet. I Ås Nord må det, ved salg av Togrenda barnehage, opprettes ca. 

100-160 nye barnehageplasser innen 2019. Videre må det i sentrumsområdet 

opprettes ca. 100 nye plasser innen 2022/2023. og i Ås Nord ca.100 nye plasser 

innen 2021/2022.   
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Rådmannen foreslår derfor at det for sentrumsområdet bygges en ny barnehage med 

160 plasser ved Dyster Eldor som står ferdig i 2017, og en ny barnehage med 100-

160 plasser ved idrettsplassen på Nordby som står ferdig innen 2019. 

For å dekke behovet i perioden 2021-2023 foreslår rådmannen at det tas en 

beslutning innen 2018 om Søråsteigen barnehage skal utvides med en etasje, eller 

om Rustadskogen og/eller Sagalund barnehage skal utvides/rehabiliteres, eller om 

det skal reguleres ny tomt til barnehageformål i sentrumsområdet. Det må besluttes 

hvilken tomt som skal reguleres til barnehageformål i Ås Nord for å dekke behovet i 

2021/2022. 

 
Fakta i saken:  
Barnehagebehovsplanen beskriver barnehagestruktur, barnehagekapasitet, 

utfordringer og alternativer til framtidig barnehagestruktur i Ås kommune. 

Befolkningsprognoser og barnetall for planperioden 2015-2030 tilsier en tilvekst av 

barn i aldersgruppen 1-5 år som dagens barnehagestruktur ikke kan håndtere.  

 

Kommunens ansvar for å ha et riktig antall barnehageplasser er fastsatt i Barnehagelovens § 

8. Kommunens ansvar, andre ledd: 

 

Barns rett til barnehageplass er fastsatt i Barnehagelovens § 12a. Rett til plass i barnehage, 

første og andre ledd:  

 
 
Barnehagedekningen i Ås kommune  
Med begrepet «barnehagedekning» menes antall barn i barnehage i prosent av totalt 

antall barn i kommunen i aldersgruppen. Barnehagedekningen angir omfanget av 

tilbudet, men sier ikke noe om hva som utgjør full behovsdekning. 

Ved kommunestyrets behandling av «Plan for barnehageutbygging i Ås kommune 

2012-2016» ble det vedtatt en dekningsgrad på 95 %. Dekningsgraden ser ut til å 

være tilstrekkelig.  
 

Ved årsskiftet i 2013 hadde Ås kommune, i følge KOSTRA-registreringen som viser 

barnehagedekningen i forhold til innbyggere i aktuell alder, en barnehagedekning på 

93,2 % for aldersgruppen 1-5 år. Registreringen viser at Ås kommune hadde en 

dekningsgrad for 1-5 åringer som er bedre enn snittet i KOSTRA gruppe 8 

(sammenlignbare kommuner) og bedre enn snittet for landet forøvrig i 2013. 
 

Etter hovedopptaket mars 2014 hadde Ås kommune full barnehagedekning jf. 

barnehagelovens § 12a, Rett til plass i barnehage.  

Ås kommune har ett hovedopptak i året med søknadsfrist 1.mars og supplerende 

opptak resten av året. Pr.1.september 2014 er det totalt 84.barn på venteliste i 

kommunen, 47 av disse er ønsker plass i løpet av 2014. I hovedsak dreier det seg 

om barn i Ås Nord som ikke omfattes av retten til barnehageplass. 14 barn vil få 

tilbud om plass i Solbergtunet barnehage fra 1.12.2014. 

http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§8
http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§8
http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§12a
http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§12a
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Svært mange småbarnsforeldre ønsker et barnehagetilbud for barna sine og andelen 

små barn har økt vesentlig de siste årene. Andelen foreldre som ønsker deltidsplass 

er redusert og i de aller fleste ønsker et heltidstilbud.  Ås kommune er i sterk vekst, 

boligprisene er økende og man kan anta at småbarnsforeldre som flytter til Ås vil 

være avhengig av to inntekter. Småbarnsforeldre forventer at kommunen har full 

barnehagedekning gjennom hele året. 

 

Barnetallsutviklingen I Ås kommune: 

Ved beregning av behov for barnehageplasser er det tatt utgangspunkt i prognoser 

for befolkningsutviklingen for aldersgruppen 1-5 år ved 2 % befolkningsvekst i 

gjennomsnitt pr. år, sett opp mot barnehagekapasitet. 
 

Arealdelen i kommende kommuneplan beskriver hvor i Ås sentrum det planlegges 

større boligfelt. I følge overordnede føringer vil hoveddelen av boligveksten komme 

nær Ås sentrum. 
 

Barnetallene for aldersgruppen 1-5 år i prognosene viser at behovet for nye 

barnehageplasser i perioden 2015-2030 i hovedsak kommer i sentrumsområdet. 

 

Overskudd/underskudd på barnehageplasser i sentrumsområde 2015-2030 ved 

en dekningsgrad på 95 %  

ÅR 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024 2026 2028 2030 

 

Brønnerud 

 1-5 år 

92 97 94 98 107 112 118 124 136 147 157 167 

Åsgård  

1-5 år 

322 388 434 453 466 480 494 507 527 548 571 595 

Rustad 

1-5 år 

268 258 260 263 267 270 272 274 279 282 288 291 

Kroer 

1-5 år 

100 92 96 94 98 97 97 97 99 100 101 101 

Antall barn 

1-5 år 

782 835 884 908 938 959 981 1002 1041 1077 1117 1154 

95 % av 

antall barn 

743 793 839 863 891 911 932 952 989 1023 1061 1096 

Bhg. 

kapasitet 

775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 

Under/over– 

skudd på 

bhg.plasser 

ved 95 %  

dekning 

 

+32 

 

-18 

 

-64 

 

-88 

 

-116 

 

-136 

 

-157 

 

-177 

 

-214 

 

-248 

 

-286 

 

-321 

 

En mulig utvidelse av Åkebakke barnehage med 20 plasser samt Søråsteigen 

barnehage, avdeling Brønnerud, med 25 plasser er med i barnehagekapasiteten.  
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Overskudd/underskudd på barnehageplasser i Ås Nord 2015-2030 ved en 

dekningsgrad på 95 % 

ÅR 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024 2026 2028 2030 

 

Solberg  

1-5 år 

145 136 133 141 147 159 171 184 212 237 261 284 

Nordby 

1-5 år 

209 207 210 211 216 220 223 226 233 239 244 249 

Sjøskogen 1-

5 år 

165 166 166 177 186 186 187 188 191 194 196 199 

Antall barn 

1-5 år 

519 509 509 529 549 565 581 598 636 670 701 732 

95 % av 

antall barn 

493 484 484 503 522 537 552 568 604 637 666 695 

Bhg. 

Kapasitet 

504 504 504 504 504 504 504 504 504 504 504 504 

Under/over– 

skudd på 

bhg.plasser 

ved 95 % 

dekning 

 

+11 

 

+20 

 

-0 

 

-19 

 

-38 

 

-53 

 

-68 

 

-94 

 

-120 

 

-153 

 

-182 

 

-211 

 

Solbergtunet barnehage med 62 flere plasser fra 2015 samt Togrenda barnehage, 

avdeling Nordby med 10 plasser, er tatt med i barnehagekapasiteten.  

 
I sentrumsområdet vil det i følge prognosene med en dekningsgrad på 95 % være 

behov for ca.18 flere barnehageplasser i 2016. Det skal i samme periode være et lite 

overskudd på plasser i Ås Nord. Behovet for flere plasser kan dekkes ved å utnytte 

overkapasiteten i Ås Nord.  

 

En ny barnehage med ca.160 plasser bør stå ferdig ca. 2017. Dette vil gi 

overkapasitet i en periode, men dette kan løses ved at avdelinger står tomme til det 

blir behov. Det bør vurderes om plassene i Søråsteigen barnehage, avdeling 

Brønnerud, skal flyttes til den nye barnehagen. 

 

Med en ny barnehage med ca.160 plasser i 2017 vil det videre ut fra nåværende 

prognoser være behov for ca.100 nye plasser som kan stå ferdige ca. 2022/23.  

 

Sagalund og Rustadskogen barnehage er gamle og trenger rehabilitering for å bli i 

god teknisk og tidsriktig stand. Bygningene til Tunveien barnehage er av en slik 

kvalitet at de vil ha begrenset varighet. Det er derfor nødvendig å vurdere disse 

barnehagenes tilstand og behov for rehabilitering i sammenheng med utvikling av 

nye barnehageplasser.  

Det vurderes i disse dager om det er teknisk mulig å utvide Søråsteigen barnehage 

med en etasje og hvor mange flere barnehageplasser dette kan gi. 
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I Ås Nord vil det i følge prognosene med en dekningsgrad på 95 % først bli behov for 

flere barnehageplasser i 2019. Behovet for flere plasser i 2018 kan dekkes ved å 

opprettholde barnehageavdelingen ved Nordby skole. 

Det er stort behov for å rehabilitere Togrenda barnehage og det er nødvendig å se 

behovet for nye barnehageplasser i Ås Nord i sammenheng med det. Dersom 

Togrenda barnehage selges, vil det med dagens barnehagekapasitet, være behov 

for ca 100 plasser som bør står ferdig i 2019. 

 

Med en økning på ca. 50 flere plasser i 2019 vil det videre være behov for ytterligere 

100 plasser som bør stå ferdige 2021/2022. 

 

Usikkerhetsmomenter ved beregning av behov for nye barnehageplasser. 

Befolkningsprognosene viser hovedtrenden i kommunen, men befolkningsveksten 

kan bli større eller mindre enn antatt.  Bl.a. fanges ikke studenter ved NMBU som har 

barn og ikke har meldt flytting til Ås, opp av befolkningsstatistikken. Utbygging av 

boliger kan forskyves, antallet boliger som ferdigstilles pr. år kan bli høyere eller 

lavere, og det kan bygges andre boligtyper enn det som er antatt. Dette vil påvirke 

befolkningsprognosene og gjør at det blir usikkerhet i beregningene av antall barn i 

alderen 1-5 år for hvert enkelt år. 

I budsjettet for 2015 varsler regjeringen at de vil arbeide for større fleksibilitet i 

barnehageopptaket og å gi 100 mill. kroner til kommunene for å få til mer fleksible 

opptaksordninger. I Ås kommune er det i tillegg til hovedopptaket i mars, kontinuerlig 

opptak gjennom hele året når det blir ledige plasser. 

 

Det er varslet ny/endret barnehagelov i 2016. Dersom det da blir innført to opptak i 

året vil dette føre til at kommunen må ha ca. 40 nye barnehageplasser i tillegg til 

behovet i tabellene. 

 

Utbygging av eksisterende ikke-kommunale barnehager: 

Åkebakke barnehage flytter våren 2015 inn i nytt barnehagebygg. I den nye 

barnehagen er det nok leke- og oppholdsarealer til at driften kan utvides med 23,5 

plasser for barn over 3 år, eller 18 plasser for barn under 3 år. Det må søkes om ny 

godkjenning. Kommunen bestemmer selv om de vil gi tilskudd til barnehager som er 

godkjennes etter overgangen til rammefinansiering. Der det gis ny godkjenning kan 

kommunen yte tilskudd etter barnehagelovens § 14 andre ledd. En utvidelse av 

Åkebakke barnehage forutsetter et økt driftstilskudd på ca.kr 3 000 000 for et 

budsjettår. Kommunen kan sette rimelige og relevante vilkår for tilskudd som gis 

utover forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-

kommunale barnehager, for eksempel at barn bosatt i Ås kommune, og som ellers 

oppfyller Stiftelsen Åkebakke barnehage sine opptakskriterier, skal prioriteres ved 

opptak. 
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Vurdering/konklusjon: 

 

Rådmannen har gjort følgene vurdering med hensyn til barnehageutvikling i Ås 

sentrum og Ås Nord: 

 

Det har i den siste planperioden vist seg å være tilstrekkelig med 95 % 

barnehagedekning.  

 

Ås sentrum  

Det vil i følge prognosene være behov for ca.160 nye barnehageplasser i Ås sentrum 

i perioden 2017-2021. Det er ikke lett å finne egnede eller store nok kommunale 

barnehagetomter nært sentrum. Det bør derfor vedtas at en ny barnehage med 

ca.160 plasser bygges ved Dyster Eldor. Regulering av tomt og planlegging av ny 

barnehage må starte umiddelbart. Med en byggetid på ca. 30 måneder vil ny 

barnehage da kunne stå ferdig i august 2017. En eventuell overkapasitet kan løses 

ved at avdelinger står tomme frem til det blir behov for flere plasser. Det må vurderes 

underveis om plassene i Søråsteigen barnehage, avdeling Brønnerud skal flyttes til 

den nye barnehagen. 

Det vil i perioden 2021-2024 bli behov for ytterligere 60-100 nye barnehageplasser. 

For å ivareta det økte behovet for flere barnehageplasser bør det innen 2018, tas en 

beslutning om Søråsteigen barnehage skal utvides, Rustadskogen og/eller Sagalund 

barnehage skal utvides/rehabiliteres eller bygges nye, eller om det skal finnes ny 

tomt til barnehage. Når beslutningen er gjort, må planlegging av valgte alternativ 

starte umiddelbart.  

 

Forslag til aktuelle kommunale tomter i sentrumsområdet er beskrevet i vedlagt 

«Barnehagebehovsplan 2015-2018». 

 

Ås Nord 

Det er ikke behov for flere barnehageplasser I Ås Nord før i 2019, men fra 2019-2022 

vil det være behov for ca.100 nye plasser. Togrenda barnehage har stort behov for 

rehabilitering og i kommunestyrets vedtak av 21.11.2012, ble det besluttet at 

barnehagen skal selges. Det er nødvendig å se behovet for nye barnehageplasser i 

Ås Nord i sammenheng med dette. Ved salg av Togrenda må 55 plasser (inkludert 

avdelingen Nordby) erstattes. Det bør derfor vedtas at en ny barnehage med ca.100- 

160 plasser bygges ved idrettsplassen på Nordby. Regulering av tomt og planlegging 

av ny barnehage bør starte innen 2016. Med en byggetid på ca.30 måneder vil ny 

barnehage kunne stå ferdig i august 2019. En eventuell overkapasitet kan løses ved 

at avdelinger står tomme frem til det blir behov for flere plasser.  

 

Det vil i perioden 2022 til 2026 være behov for ytterligere 60-100 nye plasser. For å 

ivareta det økte behovet for flere plasser, må det innen 2018 tas en beslutning om 
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hvilken tomt som skal reguleres til barnehageformål. Samtidig bør planlegging av ny 

barnehage starte.  
 

Forslag til aktuelle kommunale tomter i Ås Nord er beskrevet i vedlagt 

«Barnehagebehovsplan 2015-2018». 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Det er lagt inn forslag om 62 millioner til en ny stor barnehage i 

investeringsprogrammet for 2015-2018, 2 millioner i 2016, 30 millioner i 2017 og 30 

millioner i 2018. Det bør legges inn ytterligere 60 millioner i neste handlingsprogram 

dersom det vedtas å starte og bygge ennå en ny stor barnehage innen 2019. 

I mai 2012 ble det estimert en mulig salgspris på 6 millioner ved salg av Togrenda 

barnehage. 

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
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K-88/14 
Tilskudd til Åkebakke barnehage 
Gå til saksliste  <<Forrige sak  Neste sak>> 

 
Saksbehandler:  Svanhild Bergmo Saksnr.:  14/03588-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 42/14 05.11.2014 
2 Formannskapet 75/14 19.11.2014 
3 Kommunestyret 88/14 19.11.2014 
 
 
 

Formannskapets innstilling 19.11.2014: 
Legges frem i møtet. 
 
 

_____ 
 
 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 05.11.2014: 
1. Ås kommune gir kommunalt tilskudd til nye Åkebakke barnehage når barnehagen 

er ferdig godkjent. 
  

2. Det settes som vilkår for tildeling av kommunalt tilskudd at barn bosatt i Ås 
kommune og som oppfyller opptakskriteriene til Stiftelsen Åkebakke barnehage, 
skal prioriteres ved opptak. 

 
 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 05.11.2014: 
Hovedutvalget foreslo at rådmannens innstilling punkt 2 endres til:  

Det settes som vilkår for tildeling av kommunalt tilskudd at barn bosatt i Ås 
kommune og som oppfyller opptakskriteriene til Stiftelsen Åkebakke 
barnehage, skal prioriteres ved opptak. 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med hovedutvalgets endring av punkt 2 ble enstemmig 
tiltrådt. 
 

 
_____ 
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SAKSFREMLEGG 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune gir kommunalt tilskudd til nye Åkebakke barnehage når barnehagen 

er ferdig godkjent.  
 
2. Det settes som vilkår for tildeling av kommunalt tilskudd at barn bosatt i Ås 

kommune, som ellers oppfyller opptakskriteriene til Stiftelsen Åkebakke 
barnehage, skal prioriteres ved opptak. 

 
 
Ås, 05.11.2014 
 
Trine Christensen                                              Ellen Benestad 
Rådmann Oppvekst- og kultursjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: (nettbrett: Vedlegg til flere utvalg) 
Søknad om godkjenning av nye Åkebakke barnehage 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Rådmannen 
Oppvekst- og kultursjef 
Åkebakke barnehage 
 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
 
I forbindelse med utbygging av NMBU flytter Åkebakke barnehage til nye lokaler i 
Utveien 4 våren 2015. Ås kommune har i den forbindelse mottatt søknad fra 
Stiftelsen Åkebakke barnehage om godkjenning av nye Åkebakke barnehage. 
Søknaden om ny godkjenning er også å regne som en søknad om kommunalt 
tilskudd til drift av den nye barnehagen.   
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Nye Åkebakke barnehage får økt leke- og oppholdsareal, og antall plasser kan 
utvides i forhold til dagens godkjenning. Stiftelsen søker derfor tilskudd etter det 
antall barn barnehagen godkjennes for. Kommunens godkjenning jf. 
barnehagelovens § 6 og §10 vil først skje etter at barnehagen er ferdigstilt og 
godkjent av andre aktuelle myndigheter. Et vedtak om kommunalt tilskudd bør gis 
med vilkår jf. forskrift om likeverdig behandling, med forbehold om at barnehagen blir 
godkjent. 
 
Fakta i saken: 
 
Åkebakke barnehage eies og driftes av Stiftelsen Åkebakke barnehage, som er en 
ideell og privat stiftelse. Barnehagen har i dag plass til 43 barn og tilbyr plasser, i 
prioritert rekkefølge, til: 
 
1. Barn av ansatte ved NMBU – 80 % 
2. Barn av førskolelærere i barnehagen – 4 plasser 
3. Studenter -15 % 
4. Andre søkere- resterende plasser dersom det ikke blir fylt opp av overnevnte 
  
Ved stiftelsens førstkommende årsmøte vil barnehagens vedtekter og 
opptakskriterier bli revidert. 
 
Flytting og utbygging av Åkebakke barnehage er et eget prosjekt i regi av Statsbygg. 
Ferdigstillelse og flyttetidspunkt er satt til 1.5.2015. Nye Åkebakke barnehage blir på 
totalt 490 kvm, hvorav 290 kvm sannsynlig vil bli godkjent som leke- og 
oppholdsarealer. Barnehagen vil da ha plass til 72 barn over 3 år. 
 
Stiftelsen Åkebakke barnehage ønsker flere plasser for å imøtekomme behov for 
barnehageplasser fra ansatte og studenter når veterinærhøyskolen og veterinær- 
instituttet blir lokalisert på Ås i 2018. 
 
Kommunen kan selv bestemme om de vil gi tilskudd til barnehager som er godkjente 
etter overgangen til rammefinansiering 1. januar 2011 jf. barnehagelovens § 14 
andre ledd. 
 
Der en allerede godkjent barnehage foretar endringer av et visst omfang, må dette 
meldes til kommunen. Det er kommunen som avgjør om det er en endring som 
krever godkjenning, og i så fall om den opprinnelige godkjenningen skal stadfestes 
eller om det kreves ny godkjenning. Det kreves ny godkjenning dersom kommunen 
finner at endringen er så stor at barnehagen ikke lengre kan betraktes som den 
samme barnehage som den opprinnelige godkjenningen gjaldt for. Gis det ny 
godkjenning kan kommunen yte tilskudd etter barnehagelovens § 14 andre ledd. 
 
Kommunen skal sørge for at godkjente ikke-kommunale barnehager i kommunen 
behandles likeverdig med kommunale barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd 
til ordinær drift etter forskrift om likeverdighetsbehandling av tildeling av offentlig 
tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Kommunen skal dokumentere at tildelingen 
skjer i samsvar med denne forskrift. 
 

http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§6
http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§10
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-10-29-1379?q=forskrift+om+likeverdig+behandling+av
http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§14
http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§14
http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§14
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-10-29-1379?q=forskrift+om+likeverdig+behandling+av
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-10-29-1379?q=forskrift+om+likeverdig+behandling+av
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Etter § 9 i forskrift om likeverdigbehandling av tildeling av offentlig tilskudd til ikke-
kommunale barnehager kan kommunen sette rimelige og relevante vilkår for 
kommunalt tilskudd.  
 
 
Vurdering: 
 
Åkebakke barnehage flytter til nye lokaler i Utveien 4, og rådmannen mener 
endringen er av en slik karakter at barnehagen skal godkjennes på nytt jf. 
barnehagelovens § 6 og §10. En ny godkjenning betyr at kommunen også må vedta 
om barnehagen skal motta kommunalt tilskudd jf. forskrift om 
likeverdighetsbehandling av tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager. Kommunen kan selv bestemme om de vil gi tilskudd til barnehager som 
er godkjente etter overgangen til rammefinansiering 1. januar 2011 jf. 
barnehagelovens § 14 andre ledd. Kommunen kan om den ønsker det, sette rimelige 
og relevante vilkår for tilskudd som gis utover forskriften. 
 
I følge befolkningsprognosene for 2015-2030, sett opp mot barnehagekapasiteten i 
Ås kommune, vil kommunen få et underskudd på barnehageplasser i 2015. Det vil 
tidligst være mulig å øke barnehagekapasiteten med en ny barnehage i 2017. En 
økning av antall plasser i Nye Åkebakke barnehage gir kommunen en mulighet til å 
øke barnehagekapasiteten allerede i 2015. Ved flytting av Veterinærskolen og 
Veterinærinstituttet fra Oslo til Ås kan man anta at mange ansatte og studenter med 
bostedsadresse utenfor Ås vil ønske plass i Åkebakke barnehage. Opptakskriteriene 
gir ingen prioritet til søkere bosatt i Ås kommune.  
 
Kommunen kan jf. forskriftens § 9 sette rimelige og relevante vilkår for tilskudd som 
gis utover forskrift om likeverdig behandling. Rådmannen anbefaler at det gis 
kommunalt tilskudd til Åkebakke barnehage. Ved tildeling av og vedtak om tilskudd til 
nye Åkebakke barnehage settes det som vilkår at barn bosatt i Ås kommune, som 
ellers oppfyller opptakskriteriene til Stiftelsen Åkebakke barnehage, skal prioriteres 
ved opptak. Vilkåret bør gjelde både for andelen ansatte og andelen studenter. 
 
  
Økonomiske konsekvenser: 
 
Åkebakke barnehager er i dag godkjent for 43 barn dersom alle er over 3 år. 
Barnehagen mottok i tilskuddsåret 2013 et kommunalt tilskudd på kr 5.528.028,- 
I søknaden antas det at antall plasser i barnehagen vil øke med 6 barn under 3 år og 
4 barn over 3 år fra 1.8.2015. Dette utgjør ca. kr. 700. 000,- for 2015.   
 
 
Alternativer: 
 
Hvis Åkebakke barnehage får kommunalt tilskudd uten å endre vilkårene for dette, vil 
dette kunne medføre at de nye plassene går til barn med bostedsadresse utenfor 
kommunen.  Det vil da være færre plasser å tilby barn med bostedsadresse Ås. 
 
 

http://lovdata.no/forskrift/2010-10-29-1379/§9
http://lovdata.no/forskrift/2010-10-29-1379/§9
http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§6
http://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§10
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Konklusjon: 
 
Rådmannen anbefaler i sin innstilling at det gis kommunalt tilskudd til nye Åkebakke 
barnehage, under forutsetning av at barnehagen godkjennes av aktuelle myndigheter 
etter gjeldende lovverk. 
Det settes som vilkår for tildeling av kommunalt tilskudd at barn bosatt i Ås 
kommune, som ellers oppfyller opptakskriteriene til Stiftelsen Åkebakke barnehage, 
skal prioriteres ved opptak. Vilkåret bør gjelde både for andelen ansatte og for 
andelen studenter, og stadfestes i barnehagens opptakskriterier. 
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Når godkjenning av nye Åkebakke barnehage etter lov om barnehager § 10 
foreligger. 
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K-89/14 
Søknad om permisjon fra kommunale verv - Tommy Skar (Ap) 
Gå til saksliste  <<Forrige sak  Neste sak>> 

 
Saksbehandler:  Rita Stensrud Saksnr.:  14/03779-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Formannskapet 82/14 19.11.2014 
2 Kommunestyret 89/14 19.11.2014 
 
 

Formannskapets innstilling 19.11.2014: 
Legges frem i møtet. 
 
 

_____ 
 
 
 

SAKSFREMLEGG 
 
 

Ordførers innstilling: 
1. Tommy Skar (Ap) innvilges permisjon fra sine kommunale verv fra vedtaksdato til 

og med 30. april 2015. 
2. Som nytt midlertidig medlem i hovedutvalg for helse og sosial på plass nr. 2 

velges: ……… 
3. Som nytt midlertidig medlem i sosialutvalget på plass nr. 1 velges: …… 
4. Som ny midlertidig nestleder av sosialutvalget velges: …….. 
5. Som nytt midlertidig varamedlem i formannskapet på plass nr. …. velges: ……… 
6. Som nytt midlertidig varamedlem i kommunalt råd for funksjonshemmede velges: 

…… 
 
Konsekvenser for kommunestyret: 
Jeanette Schou (Ap) rykker opp som midlertidig fast medlem av kommunestyret  
til og med 30.04.2015, på plass nr. 10.  

 
 
Ås, 10.11.2014 
 
Ordfører 
Johan Alnes 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet   19.11.2014 
Kommunestyret        19.11.2014 
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Vedlegg: 
Oversikt over aktuelle utvalg pr. 07.11.2014 (se bakerst i saksfremlegget) 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Søknad om permisjon, datert 04.11.2014. 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Tommy Skar 
Jeanette Schou 
Valgte medlemmer og vara i de øvrige utvalgene 
Referatsak HHS, sosialutvalget og rådet for funksjonshemmede 
Politisk sekretariat for oppdateringer 
 
 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag 
Tommy Skar (Ap) søker om permisjon fra sine kommunale verv fra dags dato  
til og med 30.april 2015. Han har følgende verv: 
 

 Medlem av kommunestyret 

 Medlem i hovedutvalg for helse og sosial 

 Leder av sosialutvalget 

 Vara i formannskapet 

 Vara i kommunalt råd for funksjonshemmede 
 
 
 

Bakgrunn for saken 
 
Søkers begrunnelse: 
Begrunnelsen for permisjonssøknaden er ekstraordinær stor arbeidsbelastning på 
jobb, som medfører at Skar uansett må melde forfall til de fleste møter frem til 
30.april 2015. Med tanke på forutsigbarhet for alle parter, søke han derfor om 
permisjon. 
 
 

 
Fritaksregler 

Jf. kommuneloven § 15, 2. ledd: 
Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan 
skjøtte sine plikter i vervet. 
 

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107?q=kommuneloven
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Det fremgår av kommentarene til kommuneloven at: 

 Fritaksgrunn vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller 
andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet 
medfører. 

 Det er rimelig å tolke bestemmelsen slik at den som har fått permisjon, når som 
helst kan gjeninntre i sine verv. 

 

 

Opprykk og nyvalg 

Jf. kommuneloven § 16, 1. ledd: 

Har medlemmer forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer 
såvidt mulig i den nummerorden de er valgt. Varamedlemmer innkalles fra den 
gruppe hvor det er forfall. 

 

Dette gjelder også ved permisjon. 
 
Nytt valgoppgjør til kommunestyret jf. valgloven § 14-2, 2. ledd: 
Det skal også foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentantplass er blitt ledig, 
dersom ordføreren finner dette nødvendig. 
 
 
Vurdering og konklusjon: 
Ordfører anbefaler på bakgrunn av kommuneloven § 15.2 og søkers begrunnelse, at 
permisjon innvilges og at valg foretas for gjeldende periode.   
 
Ordfører finner det nødvendig å velge nye midlertidige varamedlemmer i perioden til 
formannskapet og kommunalt råd for funksjonshemmede. Formannskapets 
varamedlemmer må velges blant medlemmer av kommunestyret. 
Det anses ikke som nødvendig med nytt valgoppgjør for Arbeiderpartiets varaliste i 
kommunestyre. 
 
Nestleder i sosialutvalget, Annett Hegen Michelsen, rykker opp som midlertidig leder 
av sosialutvalget i permisjonsperioden. Det må derfor velges midlertidig nestleder. 
 
Delegasjonsadgang kan ikke benyttes når det er et fast medlem, jf. K-sak 17/13.  
Det innebærer at saken skal avgjøres av kommunestyret. 
 
 
Ikrafttredelse av vedtaket:  
Vedtaksdato. 

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57?q=valgloven
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       VEDLEGG 

 
 

Oversikt over aktuelle utvalg pr. 07.11.2014 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



Kommunestyret 19.11.2014  Side 54 av 58 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  



Kommunestyret 19.11.2014  Side 55 av 58 

K-90/14 
Søknad om fritak fra kommunale verv - Marianne Semner (H) 
Gå til saksliste  <<Forrige sak   

 
Saksbehandler:  Jan Einbu Saksnr.:  14/03673-2 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Formannskapet 81/14 19.11.2014 
2 Kommunestyret 90/14 19.11.2014 
 
 
 

Formannskapets innstilling 19.11.2014: 
Legges frem i møtet. 
 
 
 

_____ 
 
 

SAKSFREMLEGG 
 
 

Ordførers innstilling: 
1. Marianne Semner (H) fritas fra sine kommunale verv ut perioden. 

 
2. Som nytt medlem i kommunalt råd for funksjonshemmede velges: ………………. 
3. Som nestleder av kommunalt råd for funksjonshemmede velges: ………………. 

 
4. Som ny vara på plass nr. … i hovedutvalg for oppvekst og kultur velges: ……..  

 
 
Ås, 04.11.2014 
 
Johan Alnes 
Ordfører 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg: Ingen 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Begrunnet søknad om fritak av 27.10.2014, unntatt offentlighet iht. offl. § 13/fvl. § 13.  
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Vedtak i saken sendes til: 
Marianne Semner  
Valgte representanter  
Referatsak i Kommunalt råd for funksjonshemmede 
Referatsak i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Politisk sekretariat 
 
 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Marianne Semner (H) søker 27.10.2014 om fritak fra sine politiske verv i Ås 
kommune. Begrunnelse fremgår av søknad som ligger i saksmappen.  
 
Marianne Semner (H) innehar følgende verv per 31.10.2014: 

 Nestleder av kommunalt råd for funksjonshemmede i Ås 

 3. varamedlem i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 

Fritaksregler, jf. kommuneloven § 15: 
2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller 
resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller 
belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. 
 
I lovkommentarene av Bernt/Overå fra 2006 uttales følgende: 

Fritak er betinget av at vedkommende «ikke uten uforholdsmessig 
vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet». Fritaksgrunn vil i første 
rekke være at søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller andre velferdsgrunner gjør 
det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører.   

Finner kommunestyret at lovlig fritaksgrunn er til stede, må det deretter 
vurdere om det er rimelig å innvilge søknaden. Her må det tas hensyn både til 
søkerens og kommunens situasjon. Blant annet må en ha det for øye at en ikke fritar 
så mange personer at det blir for få igjen å velge imellom, f.eks. til ordførervervet. Det 
har ikke vært meningen at de nye bestemmelsene skal bli brukt for å frita personer i 
særlig stor utstrekning. Kommunestyret bør være varsomme med å innvilge 
søknader om fritakelse. 
 
 

Nyvalg, jf. kommuneloven § 16: 
3.  Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, 

kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, 
selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe 
som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at 
et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i 
organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det 
underrepresenterte kjønn.  

http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html#15
http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html#16
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4.   Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny    
 leder. 
5.    Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet 

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

 
6.  Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke 

den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter 
kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de 
lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til 
nr. 5 siste punktum. 

 

 
Vurdering av saken og konklusjon: 
Ordfører vurderer at begrunnelsen for fritak oppfyller lovens krav og anbefaler at 
søknaden imøtekommes.  
 
Når nytt medlem av rådet er valgt, velger kommunestyret ny nestleder, jf. Ås 
kommunes reglementer pkt. 10.2.1.9.  
 
Dersom et varamedlem velges som medlem av kommunalt råd for 
funksjonshemmede, bør det også velges ny personlig vara. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Vedtaksdato. 
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VEDLEGG 
 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmede, per 31.10.2014: 
 

Medlemmer  Personlig varamedlemmer  

Siri Kjær  Frittstående  Bente Sneis  Follo MS-forening  

Rolf Berntsen, leder   A  Tommy Skar  A  

Marianne Semner, nestleder  H  Ulf Oppegård  H  

Anne Marit Kleven  Blindeforbundet  Jacob Apeland  HLF Ytre Follo  

Adriana Schmidt  HLF Ytre Follo Jacob Apeland (F-sak 6/14)  HLF Ytre Follo 

  Adm.  Jens Hansen  Adm.  

Eva Merete Lunde  Adm.  Bertha Solheim Hansen  Adm.  

 
 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur, per. 31.10.2014: 
 

Medlemmer Varamedlemmer 

1. Laila P. Nordsveen, nestleder 
2. Marius Hojem Borge 
3. Olav Østerås, leder  
4. Odd Vangen 
5. Saroj Pal 

A 
A 
V 
Sp 
SV 

1. Kjell Ivar Brynildsen,      frittstående  
2. Nina Ramberg 
3. Eirik Nordhagen 
4. Sigrid Hjørnegård  
5. Frode Gundersen 
6. Grazyna Englund 
7. Ivar Ekanger 

 
A 
V 
Sp 
SV 
A 
A 

6. Ida Elisabeth Krogstad  
7. Sverre Strand Teigen  
8. Hilde Kristin Marås  

 

H 
H 
H 
 

1. Arne Solheim Kaldahl  
2. Helge Sjursen 
3. Marianne Semner 
4. Gro Haug  
5. Espen Fjeld  

H 
KrF 
H 
FrP 
H 
 

9. Veronica H. Green  
 
 
 

FrP 1. Britt Halvorsrud 
2. Oluf Berentsen 
3. Ruth Wenche Bjerke  

 

FrP 
FrP 
FrP 

 
 


	MØTEINNKALLING
	Kommunestyret
	Det vil i perioden 2021-2024 bli behov for ytterligere 60-100 nye barnehageplasser.
	Ås Nord
	Det er ikke behov for flere barnehageplasser I Ås Nord før i 2019, men fra 2019-2022 vil det være behov for ca.100 nye plasser. Togrenda barnehage har stort behov for rehabilitering og i kommunestyrets vedtak av 21.11.2012, ble det besluttet at barneh...
	Det er lagt inn forslag om 62 millioner til en ny stor barnehage i investeringsprogrammet for 2015-2018, 2 millioner i 2016, 30 millioner i 2017 og 30 millioner i 2018. Det bør legges inn ytterligere 60 millioner i neste handlingsprogram dersom det ve...


