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Saker til behandling  

K-78/19 
Forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder 2020-2023 - Ås 
kommune 
 
Saksbehandler:  Olaug Talleraas Saksnr.:  19/01633-3 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for næring og miljø 2/19 05.11.2019 
2 Hovedutvalg for teknikk og plan 4/19 07.11.2019 
3 Formannskapet 62/19 13.11.2019 
4 Kommunestyret 78/19 20.11.2019 
 
 
Formannskapets innstilling 13.11.2019: 
Publiseres på kommunens nettside og i Teams så snart protokollen er godkjent.  
 

_____ 
 
 

Behandlinger: 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 07.11.2019: 
Martin Løken (MDG) fremmet følgende forslag: 

1. Hinderløyper, gapahuker og bålplasser skal ikke anlegges på området rett 
nord for gårdstunet. 

2. Følgende punkt inkluderes i Forvaltningsplanens del 3 (prioritering av tiltak) 
etter planens nåværende prioritering nr. 4: 29 (sykkelparkering) 

 
Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 

Planen følges opp med en skjøtselsplan der hovedprinsipp for utviklingen av 
Breivoll utdypes. Denne må foreligge i løpet av første halvår 2020. 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
 
MDGs forslag: 

1. ble nedstemt 7-2 (MDG) 
2. ble enstemmig tiltrådt  

 
SVs forslag ble tiltrådt 5-4 (2H, 2Ap) 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 07.11.2019: 
1. Forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder 2020-2023 vedtas med 

følgende endring: 
 Følgende punkt inkluderes i Forvaltningsplanens del 3 (prioritering av tiltak) 

etter planens nåværende prioritering nr. 4: 29 (sykkelparkering) 
2. Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende økonomisk konsekvens skal 

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

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-13-11-2019.350480.MD1I706377oe90d.pts.html


Ås kommune 

Kommunestyret 20.11.2019  Side 4 av 38 
 

3. Planen følges opp med en skjøtselsplan der hovedprinsipp for utviklingen av 
Breivoll utdypes. Denne må foreligge i løpet av første halvår 2020. 

 
_____ 

 
 
Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 05.11.2019: 
Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet følgende forslag: 

1. Anbefalingene fra BioFokus tas til følge 
2. Følgende punkter inkluderes i Forvaltningsplanens del 3 (prioritering av tiltak) i 

denne rekkefølge etter planens nåværende prioritering nr. 4: 
a. 29 (Sykkelparkering) 
b. 19 (Grønnsakområde) 
c. 25 (Tilrettelegging for hengekøyer) 
d. 23 (Teltområde) 

 
Olav Fjeld Kraugerud (V) fremmet følgende forslag: 

Vi ser positivt på at Breivoll gjøres som et enda mer tilgjengelig sted for 
befolkningen. Men vi kan ønske at de andre stedene i planen får frivillige som 
ivrer like mye for Tangen og Stuene og Berg som DNT for Breivoll, da man 
kan hevde at de også har «et stort potensial». Vi ber om at kommunen sender 
henvendelse/kontakter brukerne/leierne av stedene om at de ser ønsker om å 
«se til Breivoll» og se om de lar seg inspirere. 

 
Votering: 
MDGs forslag: 

1. ble tiltrådt 6-3 (2H, Ap) 
2. ble nedstemt 5-4 (2MDG, V, Rødt) 

 
Vs forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Rådmannens innstilling med tiltrådte forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 05.11.2019: 
1. Forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder 2020-2023 vedtas. 
2. Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende økonomisk konsekvens skal 

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

3. Anbefalingene fra BioFokus tas til følge 
4. Vi ser positivt på at Breivoll gjøres som et enda mer tilgjengelig sted for 

befolkningen. Men vi kan ønske at de andre stedene i planen får frivillige som 
ivrer like mye for Tangen og Stuene og Berg som DNT for Breivoll, da man kan 
hevde at de også har «et stort potensial». Vi ber om at kommunen sender 
henvendelse/kontakter brukerne/leierne av stedene om at de ser ønsker om å 
«se til Breivoll» og se om de lar seg inspirere. 

 
_____ 
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Saksfremlegg 

 
 
 
Rådmannens innstilling: 

- Forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder 2020-2023 vedtas. 
- Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende økonomisk konsekvens 

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

 
Ås, 21.10.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann  Kommunalsjef teknikk, samfunn og 

kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for næring og miljø  
Hovedutvalg for teknikk og plan 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Forvaltningsplan statlig sikrede friluftsområder Ås 2020-2023 
Breivoll - Tabell ønskede tiltak i regi av DNT Oslo og omegn 
Plankart m tiltak DNT 
Stiplan Breivoll 160919 
Eikekart Breivoll 
BioFokus-rapport-2019-12 
Signert avtale om leie av del av Breivoll - Bygninger og eiendom 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
DNT 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune har fire statlig sikrede friluftsområder. Av disse er Breivoll mest benyttet 
og har størst behov for tiltak. Det er mulig å søke om statlig tilskudd for å tilrettelegge 
for friluftsliv i disse områdene. En forutsetning for å kunne søke om 
tilretteleggingsmidler er at det er utarbeidet en forvaltningsplan for utvikling av 
området som er godkjent av fylkesmannen. Det er søknadsfrist for tildeling av midler i 
januar hvert år.  
 
Både Ås kommune og DNT har planer for utvikling av Breivoll. DNT har utarbeidet en 
tabell med ønskede tiltak (kartfestet og nummererte), som følger som vedlegg til 
forvaltningsplanen. BioFokus har på oppdrag for Ås kommune utarbeidet en rapport 
for Breivoll friområde som et naturfaglig grunnlag for skjøtselsplan og vurdering av de 
foreslåtte tiltakene DNT har spilt inn. Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av 
dokumentasjon i Naturbase, Artskart, feltbefaringer, eikekartlegging utført av Asplan 
Viak og kulturminneskartlegging utført av Akershus fylkeskommune. De fleste av 
tiltakene som er foreslått av DNT Oslo og omegn er vurdert å ha små eller ingen 
konsekvenser. Noen tiltak foreslås fjernet eller omplassert. 
 
Utkast til forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder ble sendt på høring til 
Naturvernforbundet i Ås, Norsk ornitologisk forening avd. Oslo og Akershus, 
Oslofjordens friluftsråd, Breivolls venner, Ås historielag, Ås turlag og 
folkehelsekoordinatoren i Ås kommune. Det kom ikke inn høringsinnspill til planen. 
 
Fakta i saken: 
Det har vært benyttet begrepene forvaltningsplan og skjøtselsplan om denne planen 
for Breivoll spesielt. Rådmannen presiserer at det er et krav om en forvaltningsplan 
for statlig sikrede friluftsområder. Fylkesmannen har en mal for slike 
forvaltningsplaner og Ås kommune benytter denne malen. En skjøtselsplan er en del 
av en forvaltningsplan for et område og går mer i dybden på hvordan man faktisk 
skal drifte og vedlikeholde et område med tanke på klipping og beskjæring mm. En 
forvaltningsplan er mer overordnet med tanke på beskrivelse og utvikling av 
områdene. 
 
Forvaltningsnivåer statlig sikrede friluftslivsområder:  
I friluftsområder som er sikret ved statlig økonomisk medvirkning vil det offentlige 
normalt ha eiendomsrett eller bruksrett. Områder som er sikret gjennom 
bruksrett/servituttavtale vil ofte være i privat eie (Ås kommune eier Breivoll og 
Stuene, staten v/miljødirektoratet eier Tangen og Berg), men området vil være 
påheftet tinglyst servituttavtale. Staten blir gjerne grunneier i de områdene der staten 
finansierer 100% av sikringskostnadene. Når staten bidrar til å dekke 100% av 
kostnadene til servituttavtale på privat grunn, vil miljødirektoratet kreve å være part i 
servituttavtalen på vegne av staten. Når kommune eller interkommunalt friluftsråd 
skal ha eiendomsretten, vil miljødirektoratet kreve at det tinglyses en erklæring på 
eiendommen (negativ servitutt) om at området ikke kan nyttes til annet enn 
friluftsformål uten samtykke fra miljødirektoratet, på vegne av staten. Staten sikrer 
seg på denne måten en styrings- eller medbestemmelsesrett ved forvaltningen av 
områdene.  
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I statlig sikrede friluftsområder som eies av kommunen har kommunen i 
utgangspunktet myndigheten og ansvaret for alle disposisjoner innenfor bruken av 
områdene – dog med de begrensninger som følger av tinglyst erklæring om at 
området ikke kan brukes til annet enn friluftsformål uten samtykke fra staten 
v/miljødirektoratet. 
 
Arbeidsoppgaver som kommunen har forpliktet seg til å utføre i tråd med vilkår for 
statlig økonomisk medvirkning:  
 
 Drifts- og tilsynsansvar 
 Foreslå og/eller utarbeide atferdsregler  
 Oppfølging av vedtak som er fattet av fylkesmannen eller miljødirektoratet  
 Organisere økonomiske forhold  
 
Det kan søkes fylkeskommunen om statlig økonomisk medvirkning til f.eks. 
tilrettelegging og informasjon i statlig sikrede friluftsområder. Det gis imidlertid ikke 
støtte til drift av disse områdene. Dette er grunnen til at det ikke er satt opp noen årlig 
kostnad for drift for disse områdene i tabellene i planen. I tillegg er det i kommunens 
budsjett ikke satt opp delbudsjett for disse områdene, det ligger i sin helhet under 
funksjon friluftsliv.  
 
Fylkesmannen opptrer som grunneier og rettighetshaver på vegne av staten innen 
sitt fylke. Det innebærer et ansvar for oppfølging av saker som vedrører forvaltingen 
av de statlig sikrede friluftsområdene. Dette vil gjelde alle typer saker, med enkelte 
definerte unntak som skal behandles av miljødirektoratet. 
Arbeidsoppgaver som skal utføres av fylkesmannen som forvaltningsmyndighet: 
 
 Gi uttalelser i saker som skal avgjøres av miljødirektoratet  
 Ivareta statens interesser som grunneier og rettighetshaver  
 Godkjenne forvaltningsplaner med tiltaksplan for tilrettelegging  
 Stadfeste atferdsregler etter friluftsloven  
 Overføre eventuelle oppgaver til kommune/interkommunalt friluftsråd  
 
Fylkeskommunen forvalter den statlige investeringsposten for tilrettelegging av de 
statlig sikrede friluftsområdene. Det er derfor naturlig at følgende oppgaver tilknyttet 
arbeidet med å forvalte de statlig sikrede friluftsområdene utføres av 
fylkeskommunen:  
 
 Kreve og/eller koordinere arbeidet med forvaltningsplaner inklusive tiltaksplaner for 
tilrettelegging  
 Revidere og supplere opplysninger om områdene i naturbasen  
 
Områdene i Ås kommune:  
 
Breivoll  
Grunneier: Ås kommune  
 
Breivoll befinner seg ved Nesset innerst i Bunnefjorden og er et populært område for 
friluftsaktiviteter og aktiviteter knyttet til sjøen. Området veksler mellom åpne 
gressletter, svaberg og skog. Fylkesmannen har vurdert Breivoll til ikke bare å være 
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et lokalt viktig friluftsområde, men også viktig i regional sammenheng. Dette vil 
forsterkes ytterligere med DNTs planer for området.  
 
Breivoll huser flere viktige naturtyper og er registrert med en stor forekomst av utvalgt 
naturtype hule eiker, A verdi. Området er derfor et viktig område for biologisk 
mangfold og det er registrert flere rødliste-arter på området. Innenfor området finner 
man også mange automatisk fredete kulturminner, hoveddelen av dem fra steinalder.  
 
Nylige tiltak på området er etablering av sandvolleyballbane, veivedlikehold og en 
delvis reparering av parkeringsplassene. Kommunen har også oppgradert stien fra 
Breivoll over Skorva til Kjærnes til en høy standard, og i samarbeid med Ås turlag 
merket denne helt frem til Oppegård kommune.  Ås kommune har oppgradert 
toaletter og etablert 2 fastmonterte griller. Ukentlige rutiner på området er klipping av 
gress, plukking av søppel, tilsyn med toaletter og oppsyn av området for øvrig. 
 
Både Ås kommune og DNT har planer for utvikling av området og tiltak er foreslått i 
forvaltningsplanen. 
 
Berg  
Grunneier: Miljødirektoratet  
 
Friområdet Berg ligger på østsiden av Årungen og preges av gressplener med noe 
skog i ytterkanter. Dette er et viktig turområde, i alle fall lokalt, og innehar noen 
viktige naturverdier. På området er det to bygninger, en leies ut til Follo 
brukshundklubb og en til Ås jeger og fisk. Det er Ås kommune ved enhet for eiendom 
som forvalter disse. Enhet kommunalteknikk har ansvaret for skjøtsel av gress og 
skog, samt noen bruer/treganger som krever vedlikehold. Enheten skjøtter også 
Årungenstien som går gjennom området, og har ansvaret for tømming og plukking av 
søppel.  
 
Ingen aktuelle tiltak i planperioden. 
 
Stuene  
Grunneier: Ås kommune  
 
Stuene er en gammel husmannsplass i Nøstvedtmarka mot grensa til Oppegård. 
Nordby speidergruppe leier «speiderhytta» og en annen bygning leies ut til ulike 
arrangementer. Stuene ligger i et populært turområde som grenser til Oppegård og 
Ski og er hyppig brukt både i sommer- og vinterhalvåret. Enhet for eiendom forestår 
tilsyn av bygningene og kommunalteknikk forvalter skogteigen som hører med.  
 
Ingen aktuelle tiltak i planperioden. 
 
Tangen  
Grunneier: Miljødirektoratet  
 
Tangen er en nordvendt liten odde i sørenden av Gjersjøen. Den består av en liten 
gressplen med noen trær og annen vegetasjon, samt en benk og et bord med utsikt 
over vannet. Plassen er mest brukt som rasteplass for syklister eller andre på vei 
forbi. Gjersjøen er drikkevannskilde og har et rikt dyreliv. Det er behov for 
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rehabilitering av parkeringsplass og innkjøringen, reparering av sittegruppe og gjerde 
rundt parkeringsplassen. Dette ble tatt ut av forvaltningsplanen ved forrige 
behandling med tilbakemelding om at dette kunne utføres av frivillige organisasjoner. 
På bakgrunn av dette er det ikke fremmet forslag om tiltak på Tangen ved denne 
rulleringen. 
Ukentlige rutiner her er tømming av søppel og klipping av gress.  
 
Vurdering: 
 
Det er kun på Breivoll det er behov for flere tiltak i planperioden. Det er tiltak både i 
regi av Ås kommune og i regi av DNT Oslo og omegn.  
 
Området ble lite prioritert i flere år, men har i de siste årene blitt noe forbedret. Det er 
likevel fremdeles betydelige behov for opprusting og forvaltning av området. I tillegg 
er det også behov for en del tiltak i regi av DNT med tanke på deres målsetning for 
utvikling av området. Tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne, samt 
tiltak i regi av DNT får høy prioritet.  
 
Ås kommune sine innspill til forvaltningsplanen: 
Det er behov for oppgradering av HC-parkeringsplasser, samt etablering av flere HC-
plasser på parkeringsplassen ovenfor HC-stranda. I tillegg er det behov for å 
asfaltere veien fra parkeringsplassen og ned til HC- stranda for å bedre 
tilgjengeligheten med tanke på universell utforming. De andre parkeringsområdene 
har også noe behov for vedlikehold. Tiltak planlagt utført i 2020. 
 
Utbedring av baderampa på HC-stranda har vært i planen, men ved planlegging av 
dette har det kommet ønske om etablering av en badebinge i stedet (ref. uttalelse fra 
rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i forbindelse med behandling av 
tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv, K-sak 23/19). Det er også behov for et nytt 
stupebrett, samt trapp opp fra vannet. Tiltak planlagt utført i 2020. 
 
Med tanke på universell utforming er det også et behov for å gjøre 
skilt/informasjonstavler mer tilgjengelige ved å bedre lesbarheten, samt gjøre 
bommen ned til HC-stranda mer synlig. Tiltak planlagt utført i 2020. 
 
Første gang forvaltningsplanen for statlig sikrede friluftsområder var til politisk 
behandling, K-sak 78/16, ble tiltaket med nedgravde avfallscontainere tatt ut av 
tiltakslista, men det ble vedtatt at det skulle tas en ny vurdering i perioden. DNT 
ønsker et samarbeid med Ås kommune om nye rutiner for bedre avfallshåndtering og 
ønsker nedgravde avfallscontainere. Nye og mer effektive oppsamlingsløsninger vil 
spare mange arbeidstimer i sommersesongen da det benyttes mange timer til å 
rydde opp søppel som flyter i området. Dagens avfallsbeholdere blir fort fulle og folk 
setter fra seg søpla ved siden av og dyr sprer søpla utover. Forholdet er 
selvforsterkende da terskelen for å kaste fra seg søppel i naturen er lav der det er 
mye søppel fra før. Nedgravde løsninger vil forhindre at søppel flyter på området, gi 
et betydelig penere visuelt inntrykk, samt forhindre at uvedkommende reiser til med 
båt eller bil for å kvitte seg med avfall. Tiltak planlagt utført i 2020. 
 
Det er behov for et toalettanlegg ved den nordre stranda, og dette har Ås kommune 
hatt i forvaltningsplanen, men det har ikke blitt oppført enda. DNT har spilt inn at de i 
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forbindelse med et toalettanlegg ved den nordre stranda også kunne tenke seg å 
etablere et servicehus med både toalett, utedusj, kjønnsdelte skifterom, 
garderobeskap og tørkerom for kajakkutstyr. Disse to tiltakene må derfor ses i 
sammenheng og bli et samarbeidsprosjekt. Tiltaket er planlagt utført i 2021. 
 
DNT sine innspill til forvaltningsplanen: 
DNT har utarbeidet en tabell med ønskede tiltak (kartfestet og nummererte), som 
følger som vedlegg til forvaltningsplanen. BioFokus har på oppdrag for Ås kommune 
utarbeidet en rapport for Breivoll friområde som et naturfaglig grunnlag for 
forvaltningsplanen og vurdering av de foreslåtte tiltakene DNT har spilt inn. 
Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av dokumentasjon i Naturbase, Artskart, 
feltbefaringer, eikekartlegging utført av Asplan Viak og kulturminneskartlegging utført 
av Akershus fylkeskommune. De fleste av tiltakene som er foreslått av DNT Oslo og 
omegn er vurdert å ha små eller ingen konsekvenser. Noen tiltak foreslås fjernet eller 
omplassert. Dette gjelder for eksempel foreslått tilrettelegging på kollen rett nord for 
gårdstunet og foreslått p-plass sør for ridebanen. Tiltak på brygger og på stranden er 
ikke vurdert som spesielt negative og kan gjennomføres. Det er imidlertid viktig at det 
vises stort hensyn til fuglelivet på Flatskjær og Tuskjær ved kajakkpadling, bading og 
annen aktivitet i strandsonen. Tiltakene som foreslås fjernet er del av et større tiltak.  
 
Kapittel 5 i rapporten fra BioFokus omhandler vurdering av DNTs foreslåtte tiltak. De 
tiltakene som ikke anbefales har fått merknad om dette i tiltakslista i 
forvaltningsplanen. Dette er gjerne del av et større tiltak slik at tiltaket har blitt 
opprettholdt i planen, da med kommentar. Der det ikke er uthevet kommentar fra 
BioFokus er tiltaket ok. Utdypende informasjon om tiltakene DNT ønsker å gjøre på 
området finnes i forvaltningsplanens vedlegg «Breivoll – Tabell ønskede tiltak i regi 
av DNT Oslo og omegn» med «Plankart m tiltak DNT», og utdypende informasjon om 
BioFokus sin vurdering finnes i deres rapport. 
 
Rådmannen presiserer at det er fylkesmannen som skal godkjenne 
forvaltningsplanen og tiltakene som ønskes utført. 
 
Prioritering av tiltak er gjort i samarbeid med DNT. 
 
Rådmannen vil utarbeide en mer detaljert skjøtselsplan. Det har man ikke fått gjort 
enda da man kun nylig har fått de siste nødvendige data/registreringer. En 
skjøtselsplan skal utarbeides i løpet av våren 2020. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det er mulig å søke om statlig tilskudd for å tilrettelegge for friluftsliv i statlig sikrede 
friluftsområdene. Følgende er hentet fra informasjon vedrørende tilskuddsordningen:  
 
Hvilke type tiltak kan få tilskudd  
Midlene skal nyttes til opparbeiding av området, tilrettelegging og skjøtsel i statlig 
sikrede friluftsområder. Tilrettelegginga har følgende hovedmål:  
 
- Minske de fysiske hindringene for friluftsliv og legge til rette for økt friluftsaktivitet for 
alle.  
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- Ivareta kvaliteter knyttet til opplevelser i området, og legge til rette for gode 
naturopplevelser.  
 
- Hindre at friluftsliv fører til unødige naturinngrep, slitasje og forstyrring på plante- og 
dyrelivet og ødeleggelse av kulturminner og kulturmiljø.  
 
Aktuelle tiltak er for eksempel informasjonstavler, opparbeidelse av atkomstveg, 
parkeringsplass og turveger eller turstier, fiskeplasser, tiltak for å øke tilgjengelighet 
for personer med nedsatt funksjonsevne, badeplasser, brygger, toalett og 
søppelstativ, tilplanting og skjøtsel, samt formidling av kulturminner. Midlene skal ikke 
nyttes til drift av friluftslivsområdet.  
 
Størrelse på tilskuddet kommer an på type tiltak. Det er ikke krav om kommunal 
finansiering, men det er større sjanse for å få tilskudd dersom kommunen kan bidra 
noe selv også. Det er imidlertid en pekepinn at man kan få ca. 50 % tilskudd. 
 
Ved årlig rullering av denne forvaltningsplanen vil man få innspill til tiltak som man 
kan ta videre med i tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv, som igjen danner 
grunnlag for kommunal egenandel gjennom vedtak som tas videre i forbindelse med 
handlingsprogrammet. 
 
Det er i investeringsbudsjettet avsatt kr. 1 289 000 til tiltak på Breivoll, og disse 
midlene foreslås videreført til 2020. Tiltakene som det foreslås at Ås kommune skal 
gjennomføre i denne forvaltningsplanen beløper seg til kr. 2 350 000. Det er i 
forbindelse med tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv lagt inn i budsjett for 2020 
kr. 1 200 000 til badebinge. Det vil søkes om tilskudd som en del av finansieringen.  
 
Miljømessige konsekvenser: 
BioFokus har på oppdrag for Ås kommune utarbeidet rapporten «Breivoll friområde – 
naturfaglig grunnlag for skjøtselsplan og vurdering av foreslåtte tiltak». Der det i 
denne rapporten refereres til skjøtselsplan menes denne forvaltningsplanen. Det er i 
rapporten gitt en kortfattet konsekvensvurdering av foreslåtte tiltak på området. Dette 
er gjengitt i tiltakslista i forvaltningsplanen der BioFokus har hatt en merknad. 
 
Det er fylkesmannen som til slutt gjør sin vurdering og godkjenner planen med tiltak. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Forvaltningsplanene for statlige sikrede friluftsområder er et viktig verktøy for å sikre 
en helhetlig oppfølging og skjøtsel. Det anbefales at forvaltningsplanene legges til 
grunn ved prioritering av tiltak i tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv. 
Tidspunkt for gjennomføring av tiltak, samt tilhørende økonomisk konsekvens skal 
vurderes i forbindelse med kommunens handlingsprogram for 2020-2023 og budsjett 
2020. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-79/19 
Barnehagebehovsplan for Ås kommune 2019-2022 
 
Saksbehandler:  Svanhild Bergmo Saksnr.:  19/03132-1 
Saksgang  Møtedato 
1 Ungdomsrådet 6/19 04.11.2019 
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 38/19 06.11.2019 
3 Formannskapet 63/19 13.11.2019 
4 Kommunestyret 79/19 20.11.2019 
 
 
Formannskapets innstilling 13.11.2019: 
Publiseres på kommunens nettside og i Teams så snart protokollen er godkjent.  
 

_____ 
 
 

Behandlinger: 
 
  
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 06.11.2019: 
Votering: Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 06.11.2019: 
1. Barnehagebehovsplan for 2019-2022 godkjennes 
2. Barnehagebehovsplanen revideres hvert 2. år. 
3. Neste barnehagebehovsplan må inneholde en plan for fremtidig 

barnehageutbygging og vurdere dagens barnehagestruktur. 
 

 
_____ 

 
  
 
Ungdomsrådets behandling 04.11.2019: 
Ungdomsrådet støtter rådmannens innstilling. 
 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Ungdomsrådets vedtak 04.11.2019: 

1. Barnehagebehovsplan for 2019-2022 godkjennes 
2. Barnehagebehovsplanen revideres hvert 2. år. 
3. Neste barnehagebehovsplan må inneholde en plan for fremtidig 

barnehageutbygging og vurdere dagens barnehagestruktur. 
 
 
 

_____ 
 
 
 

 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-13-11-2019.350480.MD1I706377oe90d.pts.html
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Saksfremlegg 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Barnehagebehovsplan for 2019-2022 godkjennes 
2. Barnehagebehovsplanen revideres hvert 2. år. 
3. Neste barnehagebehovsplan må inneholde en plan for fremtidig 

barnehageutbygging og vurdere dagens barnehagestruktur. 
 
Ås, 21.10.2019 
 
Trine Christensen                                            Ellen Benestad 
Rådmann                                                         Kommunalsjef oppvekst og opplæring 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsråd 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 2: Grunnlagsdokument barnehagekapasitet- Befolkningsframskrivinger for 
Ås kommune 2019-2035  
Vedlegg 1: Barnehagebehovsplan 2019-2022 
Vedlegg 3: Resultater - Befolkningsframskrivinger for Ås kommune 2019-2035 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Barnehagebehovsplan 2015 - 2018 
 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Rådmann 
Kommunalsjef oppvekst og opplæring 
Kommunalsjef teknikk, miljø og kultur 
Virksomhetsleder barnehage 
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Saksutredning: 
 
 
Sammendrag: 
Ås kommune har per d.d. til sammen ca. 1227 barnehageplasser. Kapasiteten i 
barnehagene var i 2018 bedre enn på flere år da det er færre barn i den aktuelle 
aldersgruppen enn tidligere prognoser viste. Denne trenden har fortsatt i 2019. 
Belegg i barnehagene pr. 1.10.2019 er 1053 barn og medfører en overkapasitet på 
174 plasser. På bakgrunn av dette er flere avdelinger i de kommunale avdelingene 
midlertidig stengt. På sikt vil disse plassene fylles opp og behovet for nye 
barnehageplasser vil komme.  Det forventes en gradvis økning av barnetallet 
fremover, men med dagens overkapasitet vil det ta tid før kapasiteten utfordres. Det 
er i tillegg usikkerhet rundt når veksten vil komme, da det er usikkerhets-momenter i 
befolkningsframskrivingene.  
 
Ny barnehage i Ås nord, Nordby barnehage, er under bygging og skal stå ferdig i 
2020. Togrenda barnehage skal da legges ned. Dette vil øke kapasiteten i nord i 
kommunen.  
 
Rådmannen foreslår at ny barnehage i Ås sentrum, på Dyster-Eldor, kan utsettes til 
tidligst 2025. Denne utbyggingen bør vurderes opp mot barnetallene i løpet av 
planperioden.  
 
Det må vurderes når planleggingen/arbeidet med ny barnehage i Ås nord må starte, 
men det bør legges inn midler til dette i neste planperiode. Neste 
barnehagebehovsplan må inneholde en plan for fremtidig utbygging utover dette, 
samt vurdere dagens barnehagestruktur.  
 
 
Fakta i saken: 
Ås kommune har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig 
alder som er bosatt i kommunen, jf. Lov om barnehager 12. Dette betyr at kommunen 
som barnehagemyndighet har ansvar for å sikre at innbyggernes rett til plass i 
barnehage kan imøtekommes, Lov om barnehager §8 andre ledd.  
 
Ås kommunes barnehagetilbud består av 7 kommunale og 12 private barnehager 
samt 2 private familiebarnehager og har i dag en barnehagekapasitet på totalt 1227 
barnehageplasser.  
 
1053 barn benytter pr. 1.10.2019 et tilbud i en av barnehagene fordelt slik mellom 
kommunale og private barnehage: 
 

 Barn under 3 år Barn over 3 år Antall barn 
Kommunale barnehager 186 359 545 
Private barnehager 163 345 508 
Antall barn med plass i 
barnehage 

349 704 1053 

 
Ås kommune har i forbindelse med forrige barnehagebehovsplan vedtatt en 
dekningsgrad på 95% for barnehageplasser i kommunen, jf. kommunestyrets vedtak 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=lov%20om%20barnehager
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19.11.2014. Dette dekker behovet for barnehageplasser i kommunen. Etter
hovedopptaket mars 2019 hadde Ås kommune full barnehagedekning, jf.
barnehagelovens § 12a Rett til plass i barnehage.

Vurdering av fremtidig barnehagekapasitet
Kommunen har en barnehagekapasitet på ca. 1227 plasser. Med dagens benyttede
plasser har kommunen en overkapasitet totalt på 174 plasser. Overkapasiteten er
stort sett knyttet til sentrumsområdet.

Ås kommunes boligprogram ble revidert våren 2019 og nye befolknings-
framskrivinger for perioden 2019 –2035 er utarbeidet på bakgrunn av dette i august
2019. I tabeller med oversikt over fremtidig barnehagekapasitet er Dyster-Eldor
barnehage tatt med 2024, jf. HP 2019-2022.

Vurdering av fremtidig barnehagekapasitet for hele kommunen samlet

Tabellen viser overkapasitet eller underkapasitet på barnehageplasser basert på
95% barnehagedekning totalt i kommunen. I tabellen er det medtatt nedleggelse av
45 barnehageplasser i Togrenda barnehage og økt kapasitet med nye Nordby
barnehage samt ny barnehage i sentrum, Dyster-Eldor. Kommunen har med dagens
barnehagekapasitet nok plasser frem til 2026. Fra 2027 vil kommunen mangle vel 20
plasser og denne underkapasiteten vil øke betraktelig fra 2028 og utover. I 2035 vil
kommunen mangle 342 barnehageplasser

Vurdering av fremtidig barnehagekapasitet for området Ås nord

Når Nordby barnehage står ferdig i 2020 med kapasitet på ca. 180 barn vil Togrenda
barnehage legge ned sin virksomhet med 45 barnehageplasser. Ny
barnehagekapasitet for Ås nord vil da være 635 plasser. Denne kapasiteten vil holde
til 2025. Ut fra befolkningsframskrivingen vil kommunen da mangle ca 27 plasser i
nord. Underkapasiteten i nord vil øke frem til 2031, da stabiliserer veksten seg frem til
2035.
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Vurdering av fremtidig barnehagekapasitet for Ås sentrum 
 

 
 
Det vil være nok barnehagekapasitet frem til 2025 uten bygging av Dyster-Eldor 
barnehage i sentrum. Det vil da mangle ca. 28 plasser i sentrum. Med utbygging av 
Dyster- Eldor vil kapasiteten holde til 2029. Kommunen vil da mangle 8 plasser. I 
2030 vil det mangle 47 plasser og denne underkapasiteten vil øke frem til 2035.  
 
Rådmannens forslag til tiltak for fremtidig barnehagekapasitet 
Rådmannen ser at Ås kommune i dag har en overkapasitet av barnehageplasser og 
det er knyttet stor usikkerhet til når videre vekst vil skje. Kommunen har samtidig 
ansvar som barnehagemyndighet til å sørge for nok barnehageplasser.  
 
Befolkningsframskrivinger fra august 2019 viser at kommunen vil ha tilstrekkelig 
samlet barnehagekapasitet frem til 2025. 
  
For området nord i Ås vil det være nok kapasitet frem til 2025. For sentrumsområdet 
vil det være nok kapasitet frem til 2025 uten bygging av ny barnehage og til 2029 
med bygging av ny barnehage.  
 
Rådmannen anbefaler at det står ferdig ny barnehage i Ås sentrum Dyster- Eldor 
tidligst i 2025 og at det står ferdig ny barnehage i Ås nord Solberg Øst tidligst i 2026. 
Kommunen vil da totalt sett ha nok kapasitet til barn med rett på plass frem til 2029.   
 
På bakgrunn av mye usikkerhet knyttet til kommende befolkningsvekst og at det nå 
ikke er behov for flere barnehageplasser, vil rådmannen først i neste 
barnehagebehovsplan utarbeide en plan for fremtidig barnehageutbygging. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det er satt av rundt kr 82 millioner totalt til planlegging og bygging av Nordby 
barnehage.  Det bør settes av midler til videre planlegging av ny barnehage Dyster-
Eldor i neste planperiode. Det er estimert at kostnadene vil bli de samme som for 
Nordby barnehage. 
 
Det er ikke estimert pris på tomtekjøp til ny barnehage i Solberg øst. Kommunen er i 
dag i dialog med grunneier om kjøp av tomt. 
 
Kommunen bør ta stilling til om de ønsker å opprettholde dagens barnehagestruktur 
eller om de ønsker å bygge større barnehager som erstatter de små. Togrenda 
barnehage som har plass til 45 barn, legges ned når Nordby er ferdig. Det er tidligere 
estimert en mulig salgspris for Togrenda barnehage på 6 millioner. 

Barnetallsutvikling Ås sentrum
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Brønnerud 1-5 år 88 84 87 88 95 101 102 105 102 99 97 95 93 92 91 90 90

Åsgård 1-5 år 232 244 253 255 260 273 293 313 335 357 381 405 429 451 467 481 494

Rustad 1-5 år 256 264 268 308 317 339 366 389 412 433 454 474 485 494 503 510 517

Kroer 1-5 år 65 66 63 62 62 62 60 59 59 58 58 58 59 59 59 59 59

SUM alle barn 1-5 år 642 659 671 713 733 774 822 868 907 948 990 1032 1066 1096 1120 1141 1160

Antall barn 95% 610 626 637 677 696 735 781 824 862 900 941 980 1012 1042 1064 1084 1102

Bhg.kapasitet uten ny Dyster Eldor 753 753 753 753 753 753 753 753 753 753 753 753 753 753 753 753 753

Kapasitet +/- 143 127 116 76 57 18 -28 -71 -109 -147 -188 -227 -259 -289 -311 -331 -349

Bhg.kapasitet med ny Dyster Eldor 753 753 753 753 753 933 933 933 933 933 933 933 933 933 933 933 933

Kapasitet +/- 143 127 116 76 57 198 152 109 71 33 -8 -47 -79 -109 -131 -151 -169
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Miljømessige konsekvenser: 
Ved en utbygging av Dyster-Eldor barnehage er det vedtatt at det skal legges ekstra 
vekt på miljøaspektet og vurderes bruk av innovativ anskaffelse. Det er også vedtatt 
at det skal lages en strategi/regelverk for å sikre gode anlegg for rekreasjon og fysisk 
aktivitet i tilknytning til barnehager og skoler. Dette arbeidet er igangsatt og fremtidige 
barnehageutbygginger vil bli vurdert utfra vedtatte strategier og regelverk  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
I og med at kommunen nå har overkapasitet på barnehageplasser, anbefaler 
rådmannen at man ikke tar stilling til videre utbygging av barnehager før ny 
barnehagebehovsplan legges fram i 2021.  Neste barnehagebehovsplan må 
inneholde en plan for fremtidig utbygging, samt vurdere dagens barnehagestruktur. 
Ut fra prognosene må det i neste planperiode avsettes økonomiske midler til bygging 
av Dyster-Eldor barnehage samt kjøp av tomt og planlegging av ny barnehage i Ås 
nord, Solberg Øst 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-80/19 
Status elevtallsutvikling og elevkapasitet ved ungdomsskolene i Ås 
kommune 
 
Saksbehandler:  Svanhild Bergmo Saksnr.:  19/03129-1 
Saksgang  Møtedato 
1 Ungdomsrådet 5/19 04.11.2019 
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 39/19 06.11.2019 
3 Formannskapet 64/19 13.11.2019 
4 Kommunestyret 80/19 20.11.2019 
 
 
Formannskapets innstilling 13.11.2019: 
Publiseres på kommunens nettside og i Teams så snart protokollen er godkjent.  
 

_____ 
  

Behandlinger: 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 06.11.2019: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 06.11.2019: 
1. Status for elevtallsutvikling og elevkapasitet ved ungdomskolene i Ås tas til 

orientering. 
2. Ny skolebehovsplan for skolene i Ås legges frem i 2020. Denne ivaretar også 

vurdering av ungdomsskolene med fremtidig behov for økt elevkapasitet. 
_____ 

 
 
Ungdomsrådets behandling 04.11.2019: 
Ungdomsrådet opplever at tallene som er satt for maksimumskapasitet ikke stemmer 
overens med virkeligheten, spesielt for Ås ungdomsskole. Til tross for at de er langt 
unna sin maksimumskapasitet per i dag er det allerede svært trangt om plassen i 
fellesområder som kantine, gymsal og andre oppholdsrom.  
 
Ungdomsrådet foreslår derfor et nytt kulepunkt 3: i forbindelse med ny 
skolebehovsplan i 2020 skal det gjøres en ny vurdering av maksimumskapasitet 
basert på realistisk kapasitet. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med ungdomsrådets tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt. 
 
Ungdomsrådets innstilling 04.11.2019: 

1. Status for elevtallsutvikling og elevkapasitet ved ungdomskolene i Ås tas til 
orientering. 

2. Ny skolebehovsplan for skolene i Ås legges frem i 2020. Denne ivaretar også 
vurdering av ungdomsskolene med fremtidig behov for økt elevkapasitet. 

3. I forbindelse med ny skolebehovsplan i 2020 skal det gjøres en ny vurdering 
av maksimumskapasitet basert på realistisk kapasitet. 

_____ 
 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-13-11-2019.350480.MD1I706377oe90d.pts.html
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Saksfremlegg 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Status for elevtallsutvikling og elevkapasitet ved ungdomskolene i Ås tas til 

orientering. 
2. Ny skolebehovsplan for skolene i Ås legges frem i 2020. Denne ivaretar også 

vurdering av ungdomsskolene med fremtidig behov for økt elevkapasitet. 
 
Ås, 21.10.2019 
 
Trine Christensen                                              Ellen Benestad 
Rådmann                                                           Kommunalsjef oppvekst og opplæring 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsråd 
Hovedutvalg for oppvekst og opplæring 
Formannskap 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1: Grunnlagsdokument - Befolkningsframskrivinger for Ås kommune 2019-
2035 
Vedlegg 2: Resultater - Befolkningsframskrivinger for Ås kommune 2019-2035 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Skolebehovsanalyse for Ås sentrum  
Skolebehovsplan for Ås nord 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Rådmann 
Kommunalsjef oppvekst og opplæring 
Kommunalsjef teknikk, miljø og teknikk 
Virksomhetsleder skole 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen vil på bakgrunn av kommende befolkningsvekst vurdere behov for tiltak 
for skolene sett opp mot eksisterende elevkapasitet for grunnskolene i Ås. Denne 
saken er en status for elevtallsutvikling og elevkapasitet for ungdom i alderen 13-15 
år ved ungdomskolene, jf. befolkningsframskrivinger fra august 2019. 
 
Boligprogrammet for Ås ble våren 2019 gjennomgått og nedjustert med bakgrunn i 
den faktiske boligutbyggingen, og nye befolkningsframskrivinger for perioden 2019 – 
2035 er utarbeidet. Rådmannen ser på bakgrunn av de nye prognosene at 
elevveksten er lavere enn tidligere antatt. Dette medfører at behovet for økt 
elevkapasitet i kommunen har endret seg noe. Rådmannen vil i de kommende år 
følge befolkningsveksten nøye ved årlig å revidere boligprogram og utarbeide nye 
befolkningsframskrivinger. 
 
Rådmannen vurderer at med dagens elevkapasitet ved ungdomsskolene er det nok 
elevplasser i mange år og det vil ikke være nødvendig å igangsette umiddelbare 
tiltak. Det skal i 2020 legges frem en revidert skolebehovsplan for skolene i Ås som 
også vil omfatte ungdomsskolene. Elevkapasiteten vil da på nytt vurderes opp mot 
siste framskrivinger og tiltak vurderes utfra dette. 
 
 
Fakta i saken: 
Det er i to ungdomsskoler i Ås kommune. I Ås nord ligger Nordbytun ungdomsskole 
og har elever som er bosatt i Sjøskogen, Nordby og Solberg skolekrets. I Ås Sentrum 
ligger Ås ungdomsskole og har elever bosatt i Brønnerud, Åsgård, Rustad og Kroer 
skolekrets. Ungdomsskolene er for elevgruppen 13-15 år som går i 8.-10.trinn.  
 
 

Beregning av elevkapasitet ved ungdomsskolene 

I Ås beregnes normalt 28 elever pr. klasse på barneskoletrinnene og 30 elever på 
ungdomsskoletrinnene. Elevkullene varierer fra år til år, og dermed vil også antall 
klasser/grupper pr. trinn variere. Ved ungdomsskolene er det enklere å ha fulle 
klasser enn ved barneskolene da skolen kun har tre trinn, så her vil skolene som 
oftest kunne utnytte sin maksimumskapasitet. 

Ungdomsskole Maksimum kapasitet Realistisk kapasitet  
3 - parallell 270 elever 240 – 270 elever 
4 - parallell 360 elever 330 - 360 elever 
5 - parallell 450 elever 420 - 450 elever 
6 - parallell 540 elever 510- 540 elever 
7 - parallell 630 elever 600 – 630 elever 
8 - parallell 720 elever 690 – 720 elever 
 
Ås ungdomsskole er en 6-parallell skole og har en maksimumskapasitet på 540 
elever.  Det er kapasitet til 180 elever på hvert trinn.  
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Nordbytunet ungdomsskole er en 5-parallell skole og har en maksimumskapasitet 
på 450 elever. 150 elever på hvert trinn.  
 
STATUS FOR ELEVTALLSVEKST OG ELEVKAPASITET VED 
UNGDOMSSKOLENE I ÅS 
 
Registrert elevtall ved ungdomsskolen 
Det var per 1.10.2019 registrert 699 elever ved ungdomsskolene i Ås. 403 elever 
ved Ås ungdomsskole og 296 ved Nordbytun ungdomsskole. Tallene er hentet fra 
kommunens innrapportering i grunnskolens informasjonssystem (GSI). 
 
Elevtallsutvikling og elevtallskapasitet for perioden 2019-2035 
Ungdomsskolene i Ås kommunen har samlet en elevkapasitet for elever fra 8.-
10.trinn på totalt 990 elevplasser. De to ungdomskolene har elever fra to ulike 
opptaksområder (Ås nord og Ås sentrum). Det er derfor mest naturlig å se på 
kapasiteten for hver enkelt skole og ikke samlet. 

Begge ungdomsskolene har tilfredsstillende undervisningsarealer og en 
elevkapasitet som ikke er fullt utnyttet. 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over elevtallsutviklingen på bakgrunn av siste 
befolkningsframskrivinger som ble utført august 2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Befolkningsframskrivinger i perioden 2019-2035 Elever 13-15 år

Ås u-skole 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Brønnerud 48 50 53 51 49 50 48 52 53 51 48 45 45 46 48 50 50

Åsgård 130 130 136 141 149 149 145 147 146 147 150 157 160 172 182 198 208

Rustad 194 193 223 224 227 209 212 215 225 232 235 244 245 259 270 289 298

Kroer 46 42 41 37 40 36 35 30 29 28 27 27 26 27 27 28 29

Totalt 418 414 453 453 465 444 439 444 453 458 460 472 477 503 528 565 585

Kapasitet 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540

Norbytun u-skole 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Nordby 137 141 147 148 158 154 154 148 152 149 152 154 156 163 168 178 183

Solberg 73 82 91 104 112 116 118 124 133 138 143 145 151 156 164 173 177

Sjøskogen 106 105 95 101 103 108 99 93 91 90 93 92 91 90 91 95 96

Totalt 317 328 332 353 374 378 372 365 376 377 387 392 398 409 423 445 456

Kapasitet 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

Kompas-framskriving
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Elevtallsutvikling og elevkapasitet ved Ås ungdomsskole 

 
Elevtallsveksten her viser at Ås ungdomsskole per d.d. og i årene som kommer har 
god kapasitet. Skolen har i dag i dag rund 400 elever. I følge 
befolkningsframskrivingene vil skolen ha nok elevkapasitet frem til 2033. Det vil da 
være 528 elever ved skolen. 
 
Elevtallsutvikling og elevkapasitet ved Norbytun ungdomsskole 

 
Elevtallsveksten her viser at Nordbytun ungdomsskole per d.d og i årene som 
kommer har god kapasitet. Skolen har i dag i underkant av 300 elever. I følge 
befolkningsframskrivinger vil skolen ha nok elevkapasitet frem til 2034/2035. I 2034 
vil det være 445 elever ved skolen. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen vurderer utfra siste befolkningsframskrivinger at ungdomskolene i Ås vil 
ha god kapasitet i mange år og det vil ikke være behov for økt elevkapasitet før mot 
slutten av perioden. Det vil i neste skolebehovsplan for skolene i Ås lages en 
fremdriftsplan for hvilke tiltak som må vurderes og utredes for Ås ungdomsskole og 
Nordbytun ungdomsskole.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-81/19 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Barneverntjenesten, 
hjelpetiltak i hjemmet 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  17/00376-21 
Saksgang  Møtedato 
1 Kommunestyret 81/19 20.11.2019 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling 22.10.2019: 
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding angående oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapport – Barneverntjenesten – hjelpetiltak i hjemmet, til 
orientering. 
 

______ 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kontrollutvalget 
Kommunestyret 
 
 
 
Vedlegg: 
1. Saksutskrift Ås KU sak 27-19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 
Barneverntjenesten hjelpetiltak i hjemmet Ås kommune 
2. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Barneverntjenesten - hjelpetiltak i 
hjemmet 
 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kontrollutvalget v/Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 
 
Fakta i saken:  
FIKS har i e-post 31.10.2019 oversendt sak fra kontrollutvalget til kommunestyret 
om «Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport – Barneverntjenesten – hjelpetiltak i 
hjemmet». Kontrollutvalgets innstilling, og saksutredning følger av vedlegg 1 og 2. 
 
Kontrollutvalget innstiller direkte til kommunestyret. 
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K-82/19 
Valg av representanter i utvalg under hovedutvalg for oppvekst og 
kultur (HOK) perioden 2019-2023 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  19/03359-1 
Saksgang  Møtedato 
1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 42/19 06.11.2019 
2 Kommunestyret 82/19 20.11.2019 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 06.11.2019: 
1. Følgende representanter velges til utvalg under hovedutvalg for oppvekst og 

kultur (HOK) for perioden 2019 - 2023: 
 
Skolenes samarbeidsutvalg 

Skole Medlem Varamedlem 
Brønnerud skole Morten Anker (R)  Odd Vangen (Sp) 
Kroer skole Sølvi Buran (Ap) Morten Anker (R) 
Nordby skole Gro Lundgård (Ap) Sølvi Buran (Ap) 
Rustad skole Liv Anna Lindmann (MDG) Heidi Berentsen (V) 
Sjøskogen skole Heidi Berentsen (V) Gro Lundgård (Ap) 
Solberg skole Gro Haug (Frp) Liv Anna Lindmann (MDG) 
Åsgård skole Sigrun Gudevang (H) Tuva Todem Lund (SV) 
Nordbytun ungdomsskole Odd Vangen (Sp) Gro Haug (Frp) 
Ås ungdomsskole Tuva Todem Lund (SV) Sigrun Gudevang (H) 
 

Kommunestyret ber om at SU-møter ikke legges på dager med politiske møter 
 

2. Valg av politisk representant fra HOK til ungdomsrådet avventes til revidering av 
reglementene. 
 

_____ 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 06.11.2019: 
Hovedutvalget drøftet seg frem til fordeling av medlemmer og varamedlemmer:  
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 
Votering: Rådmannens innstilling med hovedutvalgets omforente forslag ble 
enstemmig tiltrådt.  
 
 
 
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Leders innstilling: 
1. Følgende representanter velges til utvalg under hovedutvalg for oppvekst og 

kultur (HOK) for perioden 2019 - 2023: 
 
Skolenes samarbeidsutvalg 

Skole Medlem Varamedlem 
Brønnerud skole   
Kroer skole   
Nordby skole   
Rustad skole   
Sjøskogen skole   
Solberg skole   
Åsgård skole   
Nordbytun ungdomsskole   
Ås ungdomsskole   
 

Kommunestyret ber om at SU-møter ikke legges på dager med politiske møter. 
 
2. Valg av politisk representant fra HOK til ungdomsrådet avventes til revidering av 

reglementene. 
 
Ås, 29.10.2019 
 
Odd Vangen 
Leder  
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
HOK 
Kommunestyre 
 
Vedlegg: Ingen 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
K-sak 57/19 Valg av hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK), leder og nestleder – 
Konstituering 2019 – 2023, kommunestyrets konstituerende møte 23.10.2019.  
 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Valgte personer  
Aktuelle sekretariater for utvalgene  
 
 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-2019-2023-23-10-2019.350480.MD1I697394o896c.pts.html
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Det skal velges representanter i utvalg under hovedutvalg for oppvekst og kultur for 
perioden 2019 - 2023.  
 
Fakta i saken: 
I Ås kommunes reglementer punkt 7.1.1 står bl.a. følgende om HOKs ansvar og 
oppgaver: 
 Utvalget velger representanter i utvalg under hovedutvalget, herunder skolenes 

samarbeidsutvalg. 
 Det skal velges en representant fra utvalget som skal delta på møtene i 

Ungdomsrådet. Denne representanten blir Ungdomsrådets kontaktledd til det 
politiske miljøet. 

 
Ny kommunelov innebærer at det er kommunestyret selv som velger medlemmer til 
utvalg, jf. kommuneloven § 5-1 m.v. Det er usikkert om valg av representanter til SU 
og til politisk representant til ungdomsråd kan videredelegeres. Saken legges derfor 
frem for HOK for innstilling til kommunestyret. 
 
Skolenes samarbeidsutvalg (SU): 
Det skal velges representanter til samarbeidsutvalget ved 9 skoler. Se 
Opplæringslova § 11-1 om samarbeidsutvalg ved grunnskoler. 
Samarbeidsutvalget ved skolene består av en politisk valgt representant, rektor og 
representanter for lærere, andre ansatte, for foreldre og for elevene. Antall 
representanter for hver av gruppene varierer fra skole til skole. 
 
Vurdering og konklusjon: 
Skolenes samarbeidsutvalg:  
For å sikre god kommunikasjon mellom hovedutvalget og skolene vil det være 
fornuftig å fortsette gjeldende praksis med at hovedutvalgets 9 medlemmer velges 
som faste SU-medlemmer til hver sin skole. En bør unngå at representanten som 
velges samtidig er ansatt eller foresatt på den aktuelle skolen. Det samme bør gjelde 
for valg av varamedlemmer. 
 
Politisk representant fra HOK til ungdomsrådet: 
En del forutsetninger for valg av ungdomsråd er endret, jf. kommuneloven § 5-12 
med tilhørende forskrift og retningslinjer. Valg av politisk representant fra HOK til 
ungdomsrådet bør avventes til revidering av reglementene. Ad hoc utvalg for 
revidering av reglementene ble valgt av kommunestyret 23.10.2019 i K-sak 56/19. 
De skal legge frem forslag innen februar 2020. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart 
 
 
 
 
  

https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§5-1
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§11-1
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§5-12
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-23-10-2019.350480.MD1I606151o8d9a.pts.html
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K-83/19 
Valg til ungdomsrådet, eldrerådet og råd for personer med 
funksjonsnedsetting i perioden 2019 - 2023 
 
Saksbehandler:  Jan Einbu Saksnr.:  19/03073-1 
Saksgang  Møtedato 
1 Kommunestyret 61/19 23.10.2019 
2 Kommunestyret 83/19 20.11.2019 
 
 
Innstilling: 
Rådene velges som følger: 
 
Ungdomsrådet velges i tråd med vedtak i HOK-sak 29/19, 21.08.2019 og Ås 
kommunes reglement 10.2.1.9: 
Som representanter til ungdomsrådet velges: 

1. Ulrik Barfelt 
2. Hermann Sildnes 
3. Fredrik Kristiansen 
4. Aurora Skåre 

Som representant til ungdomsrådet fra elevrådet ved Ås ungdomsskole velges: 
1. Daniel Martinsen 

Som representant til ungdomsrådet fra elevrådet ved Nordbytun u.skole velges: 
1. Thea Werner Bronken  

Som representant til ungdomsrådet fra elevrådet ved Ås v.gående skole velges: 
1. Kaja Leite 

 
Som vararepresentanter til ungdomsrådet velges:  

1. Viktoria Leinhardt  
2. Emil Magnus 

 
Representantene velges for ett år.  
 

_____ 
 

Som representanter til Eldrerådet velges 7 medlemmer: 
 
 
7 vararepresentanter velges til Eldrerådet på felles liste: 
 

_____ 
 
Som representanter til Råd for personer med funksjonsnedsetting velges 
3 politikere: 1. ………………… 
  2. ………………… 
  3.  ………………… 
   Og 3 politikere velges som vararepresentanter 
  1. ………………… 
  2. ………………… 
  3. ………………… 
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2 fra foreningene velges som representanter: 
                     1. ………………… 

2. ………………… 
 Og 2 fra foreningene velges som vararepresentanter: 
  1. ………………… 

2. ………………… 
2 fra administrasjonen velges som representanter: 
  1. ………………… 

2. ………………… 
  Og 2 fra administrasjonen velges som vararepresentanter: 
  1. ………………… 

2. ………………… 
 
 
Ås, 08.10.2019 
 
 
Ola Nordal 
ordfører 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kommunestyret 
 
Lenker: 
 Konstitueringsrundskriv (sak/arkivnr. 19/02054-2) 
 Kommuneloven (ny), se §§ 5-1, 5-2, 5-12, 7-1, 7-2 
 Ås kommunes reglementer 
 Vedtak HOK-sak 29/19, 21.08.2019 Representanter til frie plasser i 

ungdomsrådet 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 Brev til lag og foreninger med oppfordring om å foreslå kandidater til Råd for 

personer med funksjonsnedsetting, jf. 19/02443-1. 
 Brev til eldrerådet, seniorsentrene i Ås og Ås pensjonistforening med oppfordring 

til å foreslå kandidater til eldrerådet, jf. 19/02447-1. 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Valgte personer og sekretariat for rådene 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/2c1824d701ac473ca9c54941c0e1238e/rundskriv-om-konstituerande-mote-i-kommunestyre-og-fylkest.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=kommuneloven
https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-oppvekst-og-kultur-21-08-2019.350480.MD1I624310oa351.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-oppvekst-og-kultur-21-08-2019.350480.MD1I624310oa351.pts.html


Ås kommune 

Kommunestyret 20.11.2019  Side 29 av 38 
 

Tidligere behandling: 
 
Kommunestyrets behandling 23.10.2019: 
Ordfører foreslo å utsette saken for vurdering av kandidater til eldreråd og råd for 
personer med nedsatt funksjonsevne. 
 
Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 23.10.2019: 
Saken utsettes for vurdering av kandidater til eldreråd og råd for personer med 
nedsatt funksjonsevne. 
 
 

_____ 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Det legges fram sak for kommunestyret om valg til rådene for perioden 2019 – 2023. 
Valgene foretas i tråd med ny kommunelov og så langt det er mulig iht. til 
kommunens reglement. 
Ny kommunelov medfører enkelte endringer ift. til forrige periode. 
 
Fakta i saken: 
I konstitueringsrundskrivet pkt. 4.7.2. (s.13) fremgår de sentrale reglene for valg til 
rådene (vedlegg 1). 

Kommunane har plikt til å ha tre medverknadsorgan: Eldreråd, råd for 
personar med funksjonsnedsetjing og ungdomsråd. Det går fram av ny 
kommunelov § 5-12 at kommunestyret skal sjølv velje råda. Råda er 
rådgjevanda organ for kommunen og dei har rett til å sei si meining i saker 
som gjeld eldre, personar med funksjonsnedsetjing og ungdom. I lova er det 
gjevne nokre rammar for kven som kan veljast til råda. Fleirtalet av 
medlemene i eldrerådet skal på valtidspunktet ha fylt 60 år. Dei som blir valde 
til ungdomsrådet skal på valtidspunktet ikkje ha fylt 19 år, og valperioden for 
ungdomsråda skal vere inntil to år, noko som er kortare enn for dei to andre 
råda som har ein valperiode på fire år.  
 
Eldrerådet, råd for personar med funksjonsnedsetjing og ungdomsrådet er i 
kategorien andre kommunale organ etter § 5-2. Reglane i ny kommunelov 
som gjeld for folkevalde organ skal også gjelde for andre kommunale organ. 
Det går fram av § 5-1 at dei som er vald av personar i eit folkevald organ til å 
sitje i eit anna kommunalt organ er rekna som folkevalde. Reglane i ny 
kommunelov som gjeld for folkevalde organ og reglane som gjeld for 
folkevalde personar gjeld derfor for medlemene av eldreråd, råd for personar 
med funksjonsnedsetjing og ungdomsrådet.  
 
Organisasjonar som representerer eldre, personar med funksjonsnedsetjing 
og ungdom har rett til å fremje framlegg om medlemer til det rådet som 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-konstituerande-mote-i-kommunestyre-og-fylkesting/id2662607/
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representerer deira interesse, dette går fram av forskrift om 
medverknadsordningar 17. juni 2019 nr. 727.  
Organisasjonar for ungdom inkluderer for eksempel elevråd, fritidsklubbar og 
ungdomshus.  
Organisasjonane må få informasjon om retten til å fremje framlegg om 
medlemer i god tid før valet.  
 
Kommunestyret vedtar samansetninga av råda. Dei avgjer også kor mange 
medlemer og varamedlemer råda skal ha. Det skal veljast separate råd for 
eldre, personar med funksjonsnedsetjing og ungdom. Kommunen kan opprette 
eit felles råd for eldre og personar med funksjonsnedsetjing om det ut i frå 
lokale høve er nødvendig. Den klare hovudregelen er to separate råd for eldre 
og personar med funksjonsnedsetjing. Det er likevel ei viss moglegheit for å 
ha eit felles råd, og det er når det ut i frå lokale høve er nødvendig, for 
eksempel om det ikkje er nok kandidatar til å kunne opprette to separate råd. 

 
Ås kommunes reglement for rådene er fastsatt i punkt 10.2.1.9 for ungdomsrådet, 
punkt 10.2.1.8. for Eldrerådet og punkt 10.2.1.10 for Rådet for personer med 
funksjonsnedsetting. Rådenes oppgaver og myndighet er fastsatt i reglementet 
kapittel 7.8 Eldrerådet, 7.9 Ungdomsrådet og 7.10 Råd for personer med 
funksjonsnedsetting. 
Det følger av reglementet pkt. 7.1.1 nest siste kulepunkt at Hovedutvalg for oppvekst 
og kultur skal velge representant fra utvalget som skal delta på møtene i 
Ungdomsrådet.  
 
Ny kommunelov med forskrifter vil overstyre reglementet på enkelte punkter. Det 
følger bl.a. av forskrift om medvirkningsordninger at leder og nestleder til rådene skal 
velges av rådet selv blant medlemmene, jf. forskrift om medvirkningsordninger § 3 
tredje ledd.  
Kandidater til alle rådene må ha levert skriftlig samtykkeerklæring til å stille til valg jf. 
ny kommunelov § 7.2, tredje ledd c. 
 
Følgende forslag er mottatt til representanter i eldrerådet (alfabetisk): 
 Egil Ekberg 

Arne Ellingsberg  
Grazyna Englund  
Jan Johannessen  
Arvid Landaas  
Fredrik Ravn  
Inger Anni Schult  
Egil A. Ørbeck 

 
Følgende forslag er mottatt til representanter i Råd for personer med 
funksjonsnedsetting: 
 
 Forslag fra lag og foreninger (2 medlemmer og 2 varaer velges) 
  Steinar Antonsen, forslag Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) 
  Inger Aina Wold Blente, forslag Norges Blindeforbund  

Kristine Victoria Magnus, forslag Funksjonshemmedes felles-        
organisasjon (FFO), v/autismeforeningen 
Harald Clausen, forslag FFO v/Norsk Revmatikerforbund 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-727
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-2
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Irene Svennevik foreslås som varamedlem av HLF  

   
Forslag fra innbyggere  

  Gitte Lise Olsen 
Forslag fra politikere (3 politikere velges) 

  Per-Ivar Wroldsen, politiker FrP 
  ……………. 
  …………….  
  Forslag fra rådmannen til administrasjons representanter (2 medl. velges)  
  Gry Mathisen 
  Monica Berge-Tukh 
 Forslag fra rådmannen til administrasjonens vararepr. (2 varaer velges)  
  Bente Sperlin 
  ……………… 
 
Vurdering: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur valgte representanter til ungdomsrådet i HOK-sak 
29/19, 21.08.2019. Ordfører anbefaler at representanter og varaer velges av 
kommunestyret i tråd med HOK-sak 29/19 og Ås kommunes reglement 10.2.1.9. 
Representantene til ungdomsrådet er alle under 19 år, og samtykkeerklæringer 
foreligger. 
 
For eldrerådet er innkomne forslag til representanter i tråd med reglementet 10.2.1.8, 
alle er over 60 år og samtykkeerklæringer foreligger. Felles varaliste anbefales. 
 
For Råd for personer med funksjonsnedsetting er det innkommet forslag fra lag og 
foreninger, innbyggere og administrasjonen, jf. reglementet 10.2.1. Skriftlig 
samtykkeerklæringer fra kandidatene foreligger. Det legges opp til at 3 folkevalgte i 
tråd med reglementet 10.2.1.10 foreslås av partiene selv.  
 
Eventuelle endringer av Ås kommunes reglementer mht. rådene som følge av ny 
kommunelov, kan fremmes i sak om «Ås kommunes reglementer – revidering. 
Utvalgsstruktur.»     
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Rådene trer i funksjon fra tidspunktet de er valgt. 
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K-84/19 
Valg til diverse utvalg - Konstituering perioden 2019 - 2023 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  19/03100-1 
Saksgang  Møtedato 
1 Kommunestyret 62/19 23.10.2019 
2 Kommunestyret 84/19 20.11.2019 
 
 
Innstilling: 
Forslag ettersendes/legges frem i møtet. 
 

_____ 
 

Nytt vedlegg 13.11.2019: 
6. Oversikt over utvalg der valg ikke er foretatt. 
 

_____ 
 
 

Tidligere behandling og vedtak: 
 
 
Kommunestyrets vedtak 23.10.2019: 
 

Administrasjonsutvalget 
  Medlem   K M   Varamedlem   K M 
1 Ola Nordal Ap  1 1 Anne Odenmarck Ap 1  
2 Paul Bolus Johansen KrF 1  2 Maria-Therese Jensen V 1  
3 Dag Nestegard SV 1  3 Edvin Søvik Ap  1 
4 Annett H Michelsen Sp  1 4 Odd Vangen Sp  1 
5 Bianca Wathne Gelink MDG   5 Anne Mari Borge Ap 1  

 
    6 Kristine Lien Skog SV 1  

     7 Einride Berg Ap  1 
  Medlem  K M   Varamedlem   K M 
1 Anne Whyte FrP  1 1 Stein Ekhaugen H  1 

 
    2 Gro Haug FrP 1  

          3 Zara Berg H 1  
Leder: Ola Nordal 
Nestleder: Paul Bolus Johansen 
Utvalg for kommunale byggeprosjekter (UKB) 
  Medlem   K M   Varamedlem   K M 
1 Svend Kvarme Sp  1 1 Ragnar Joakim Nese MDG  1 
2 Live Holck Johannessen Ap 1  2 Anne Hindkleiv Hamouni R 1  
3 Jorunn Nakken V 1  3 Einride Berg Ap  1 
4 Peter Boström SV  1 4 Ann Kristin Viken Almås KrF 1  

 
    5 Yonatan Bisrat Taye SV  1 

 
    6 Janne-Christine Fossum Sp 1  
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  Medlem   K M   Varamedlem   K M 
1 Bjørn Leivestad H  1 1 Ole Fredrik Nordby H  1 

 
    2 Kjetil Barfelt FrP  1 

          3 Kristin Kilen-Skogstad H 1  
Leder: Svend Kvarme 
Nestleder: Live Holck Johannessen 
 
Representanter til KS fylkesmøte 
  Medlem   K M   Varamedlem   K M 
1 Ola Nordal  Ap  1 1 Emilie Efe Åm Ap 1   
2  Bianca W Gelink MDG 1  2 Dag H. Nestegard SV  1 
3 Odd Vangen Sp   3 Edvin Søvik Ap   1 

 
    4 Maria-Therese Jensen V 1  

     5 Anne Marit Borge Ap 1  
  Medlem   K M   Varamedlem   K M 
1 Anne Whyte FrP 1  1 Nils H. Sopp H  1 

 
    2 Gro Haug  FrP 1  

      3 Sigrun S. Gudevang H 1  
 
Styringsgruppe Breivoll  
1. Bengt Nøst-Klemmetsen (H) 
2. Kristine Lien Skog (SV) 

Oslofjordens friluftsråd (OF)  
1. Anne Odenmarck (Ap) – Vara: Emilie Efe Åm (Ap) 
2. Siri Kjær (Sp) - Vara: Jorunn Nakken (V) 
3. Ulrik Barfelt (FrP) – Vara: Håkon Ystehede (H) 
 
Menighetenes fellesråd: 
Paul Bolus Johansen (KrF) 
 
Valg til øvrige diverse utvalg fortsetter på neste møte. 
 
Kommunestyrets behandling 23.10.2019: 
Edvin Søvik (Ap) fremmet omforent forslag fra alle partier for representanter til: 
 Administrasjonsutvalg inklusive forslag om Ola Nordal som leder og Paul Bolus 

Johansen som nestleder.  
 Utvalg for kommunale byggeprosjekter inklusive Svend Kvarme som leder og Live 

Holck Johannessen som nestleder 
 Representanter til fylkesmøter i KS 
 Styringsgruppe Breivoll 
 Oslofjordens friluftsråd  
 Menighetenes fellesråd 
  
Ordfører viste til reglene i ny kommunelov og forutsetter at partiene har innhentet 
skriftlig samtykke fra representantene som stiller til valg. 
 
 



Ås kommune 

Kommunestyret 20.11.2019  Side 34 av 38 
 

Votering: 
Kommunestyret valgte enstemmig, som avtalevalg, sammensetning av 
administrasjonsutvalg. Ola Nordal (Ap) ble enstemmig valgt som leder. Paul Bolus 
Johansen (KrF) ble enstemmig valgt som nestleder. 
Kommunestyret valgte enstemmig, som avtalevalg, sammensetning av utvalg for 
kommunale byggeprosjekter. Svend Kvarme (Sp) ble enstemmig valgt som leder. 
Live Holck Johannessen (Ap) ble enstemmig valgt som nestleder. 
 

Kommunestyret valgte enstemmig, som avtalevalg, representanter til: 
 Representanter til KS fylkesmøte 
 Stryringsgruppe Breivoll 
 Menighetenes fellesråd 
 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
 
Innstilling: 
Forslag ettersendes/legges frem i møtet. 
 
Ås, 08.10.2019 
 
Ola Nordal 
ordfører  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Brev fra KS 09.09.2019 om valg til KS 
2. Vedtekter for KS Oppdatert etter ekstraord. landsting 28.05.19 
3. Oslofjordens friluftsråd (OF) - valg av medlemmer 
4. OF - Vedtekter revidert 2019 
5. Kort om OF 
 
Lenker: 
Konstitueringsrundskrivet 2019:  
https://regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-konstituerande-mote-i-
kommunestyre-og-fylkesting/id2662607 
 
Ås kommunes reglementer:  
https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html 
 
Kommuneloven:  
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83 
 
Styrer, råd og utvalg 2015-2019:   
https://www.as.kommune.no/styrer-raad-og-utvalg.352367.no.html 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Valgte personer 
Sekretariater for aktuelle utvalg 
KS-representanter: Skjema til morten.oppegard@ks.no 

 
 
 

  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-konstituerande-mote-i-kommunestyre-og-fylkesting/id2662607/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-konstituerande-mote-i-kommunestyre-og-fylkesting/id2662607/
https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83
https://www.as.kommune.no/styrer-raad-og-utvalg.352367.no.html
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Det skal velges representanter til diverse utvalg for perioden 2019 -2023. De utvalg 
som ikke behandles i egne saker velges i denne etter hvert som forslagene blir klare. 
Tilsvarende sak fremmes til de neste møtene i kommunestyret inntil det er valgt i alle 
posisjoner. For folkevalgte organer der nye medlemmer ikke blir valgt i det 
konstituerende møtet, utvides de sittende medlemmenes funksjonstid til det er 
avholdt nyvalg, men ikke lenger enn til første årsskifte i den nye valgperioden, jf. 
kommuneloven § 7-1 siste ledd.  
 
Det vises til oversikten Styrer, råd og utvalg 2015-2019 som utgangspunkt for hva 
som skal velges. Ikke alle er aktuelle på grunn av ny valglov eller andre endringer. 
 
 

Fakta i saken: 
Det vises til konstitueringsrundskrivet punkt 4.3 der reglene om valg av utvalg 
fremgår, bl.a.:  
Kommuneloven har i § 5-7 bestemmelser om "utvalg" som folkevalgt organ. Utvalg i 
den nye loven skal omfatte det som tidligere har vært definert som faste utvalg eller 
komiteer, og kommunene har en stor grad av frihet til å avgjøre hvilke utvalg som 
skal opprettes, hvilke arbeidsoppgaver de skal ha, og hvor lenge utvalget skal være i 
funksjon.  
 
Det er kommunestyret selv som velger medlemmer og varamedlemmer til utvalgene, 
samt leder og nestleder.  
 
Medlemmer til folkevalgte organer skal velges ved forholdsvalg hvis minst ett medlem 
krever det. I andre tilfeller skal medlemmene velges ved avtalevalg. 
Leder og nestleder for folkevalgte organer skal velges ved flertallsvalg.  
Jf. kommuneloven § 7-4 
 
Bestemmelsene om avtalevalg/forholdsvalg/kjønnsbalanse m.m. gjelder, se sak om 
valg til formannskap. Ved valg til utvalg gjelder kravene til kjønnsbalanse uten 
unntak. Se om flertallsvalg i sak om valg av ordfører. 
 
Nytt lovkrav om skriftlig samtykke til å stille til valg 

Fra konstitueringsrundskrivet 2019, kapittel 6.1: 
 

Det er et nytt lovkrav at personer må gi skriftlig samtykke til å stille til valg, jf. 
kommuneloven § 7-2 tredje ledd bokstav c. Dette er et unntak fra ombudsplikten, 
og er grunngitt i at det er gjort lignende endringer i valgloven. Det er den som 
foreslår den aktuelle personen som skal hente inn samtykket, og samtykke 
må foreligge når kandidaten skal velges. Utover at samtykke må være skriftlig 
og foreligge før valget, er det ikke andre krav til samtykke, og kandidaten kan gi 
samtykke på for eksempel SMS eller e-post i løpet av et møte før selve valget blir 
gjennomført. 

 
Ås kommunes reglementer punkt 10.2 fastsetter regler for sammensetning av utvalg, 
disse gjelder så langt det passer i forhold til nye lovbestemmelser og 
kommunestyrets vedtak.  

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-1
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§5-7
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-4
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§7-2
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Oversikt over diverse utvalg det skal velges representanter til: 
 
Representanter til fylkesmøter i KS 
I henhold til vedtektene skal representanter til fylkesmøter i KS velges i kommune-
styrets konstituerende møte, jf. vedlegg 1 og 2. 
 
Ås kommune skal velge 4 medlemmer og tilsvarende varamedlemmer med tillegg av 
to for hver gruppering. Disse må velges blant kommunestyrets faste medlemmer. 
Ordfører bør være blant representantene i følge KS. 
 
De som velges orienteres om høstkonferanse med konstituerende fylkesmøte i KS 
Viken 21.-22.11.2019 på Fornebu. Informasjon og innkalling sendes direkte fra KS til 
valgte delegater. 
 
Administrasjonsutvalg: 
Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg. Kommunestyret skal velge 6 
medlemmer og tilsvarende vara med tillegg av to for hver liste, samt leder og 
nestleder. Reglementet fastsetter at medlemmer og vara må velges blant 
formannskapets medlemmer og vara, leder og nestleder må velges blant 
kommunestyrets medlemmer, jf. pkt. 10.2.1.4. Se kommuneloven § 5-11 og 
konstitueringsrundskrivet pkt. 4.7.1 om partssammensatte utvalg.  
De ansattes representanter velges av og blant de ansatte. 
 
Utvalg for kommunale byggeprosjekt (UKB) 
Kommunestyret skal velge 5 medlemmer og tilsvarende vara med tillegg av to for 
hver liste, samt leder og nestleder. 
Se sak til kommunestyret «Ås kommunes reglementer - revidering. Utvalgsstruktur.» 
jf. 19/03077-2 og Ås kommunes reglementer punkt 10.2.1.7 plan- og byggekomiteen. 
 
Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt 
Det skal velges 3 medlemmer, 3 vara, leder og nestleder. 
Formannskapets medlemmer/vara er ikke valgbare, jf. eiendomsskattelova § 21). 
Ingen kan sitte både i sakkyndig nemnd og klagenemnd. Det kreves ikke spesielle 
kvalifikasjoner for å sitte i nemnden, men lokalkunnskap er en fordel. 
Antall medlemmer og vara følger av eiendomsskattevedtektene § 1-1 (vedtatt i K-sak 
72/07, 12.12.2007, jnr. 14/02249-3)  
 
Klagenemnd for eiendomsskatt 
Det skal velges 3 medlemmer, 3 vara, leder og nestleder. 
Formannskapets medlemmer/vara er ikke valgbare, jf. eiendomsskattelova § 21). 
Ingen kan sitte både i sakkyndig nemnd og klagenemnd. Det kreves ikke spesielle 
kvalifikasjoner for å sitte i nemnden, men lokalkunnskap er en fordel. 
Antall medlemmer og vara følger av eiendomsskattevedtektene § 1-1 (vedtatt i K-sak 
72/07, 12.12.2007, jnr. 14/02249-3). 
 
Ås kommunes stiftelse for utdanningsformål 
Det skal velges 3 medlemmer, 3 varamedlemmer, leder og nestleder. 
 

Ås kommunes stiftelse for helse- og omsorgsformål er nedlagt. 

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§5-11
https://regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-om-konstituerande-mote-i-kommunestyre-og-fylkesting/id2662607
https://lovdata.no/lov/1975-06-06-29/§21|
https://lovdata.no/lov/1975-06-06-29/§21|
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Oslofjordens friluftsråd (OF) 
Ås kommune bes velge tre medlemmer og tre varamedlemmer til OFs råd, som skal 
møte på årsmøte i mars/april 2020. 
Oslofjordens Friluftsråd er medlemskommunenes felles verktøy for å fremme 
friluftslivet i og rundt Oslofjorden fra Halden til Larvik. Det øverste organ, Rådet, 
velges for 4 år av gangen og består av tre representanter fra hver av 
kommunene/fylkeskommunene.  
 
Årungen Ro- og Padlesenter – Styret 
Det skal velges et styremedlem med vara. 
 
 
Se også øvrige verv listet opp under punkt 5 og 6 i  
Styrer, råd og utvalg 2015-2019   
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Lovlighetskontroll etter kommuneloven § 27-1 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 

https://www.as.kommune.no/styrer-raad-og-utvalg.352367.no.html
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§27-1
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