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Ås, 07.12.2022 

 
 

Ola Nordal 

Ordfører 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 05 

eller e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no.  

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. 

 

 
 

Interpellasjon  
 
 

STRØMSTØTTE 
Bakgrunn 

I september fjernet regjeringen strømstøtten for innbyggere som er fast bosatt 
(og folkeregistrert) i fritidsboliger. Dette er et hardt økonomisk slag mot de 

familiene det gjelder. 
Før september hadde man et godt fungerende system der familier bosatt i 
fritidsboliger fikk strømstøtte under forutsetning av at de var folkeregistrert i 

fritidsboligen og ikke har annen bolig.  
I Ås kommune rammer dette i underkant av 100 familier bosatt i Askehaugåsen, 

på Tømrernes, på Lurenga og enkelte andre steder. Antallet er litt usikkert fordi 
det foreligger en del gamle midlertidige bruksendringer fra fritidsbolig til bolig. 
Etter forslag fra FrP vedtok Formannskapet den 29/11-22 følgende uttalelse: 

Formannskapet i Ås beklager innstramming som er gjort i strømstøtten og 
som i helt urimelig grad rammer innbyggere/familier bosatt på 

fritidseiendommer økonomisk. Særlig urimelig rammer dette 
innbyggere/familier som er bosatt i Askehaugåsen, et gammelt 
hytteområde som har vært under omregulering til bolig i mer enn 10 år, 

og der reguleringen ventes vedtatt om 2-3 måneder. Ås formannskap ber 
nasjonale myndigheter om snarest å inkludere husholdninger uten annet 

bosted enn fritidsbolig i strømstøtteordningen. 
 
FrP ber Kommunestyret gjør samme vedtak, med et lite tillegg om 

tilbakevirkende kraft. Tillegget understreket: 
Kommunestyret i Ås beklager innstramming som er gjort i strømstøtten og 

som i helt urimelig grad rammer innbyggere/familier bosatt på 
fritidseiendommer økonomisk. Særlig urimelig rammer dette 

innbyggere/familier som er bosatt i Askehaugåsen, et gammelt 
hytteområde som har vært under omregulering til bolig i mer enn 10 år, 
og der reguleringen ventes vedtatt om 2-3 måneder. Ås kommunestyre 

ber nasjonale myndigheter om snarest å inkludere husholdninger uten 
annet bosted enn fritidsbolig i strømstøtteordningen med tilbakevirkende 

kraft fra september.  
 
 

mailto:politisk.sekretariat@as.kommune.no
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Saker til behandling 

K-115/22 
Handlingsprogram med budsjett 2023 og økonomiplan 
2023 - 2026. 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  22/01520-6 
Saksgang  Møtedato 

1 Arbeidsmiljøutvalget 2022 11/22 08.11.2022 

10 Formannskapet 2019-2023 96/22 16.11.2022 

11 Formannskapet 2019-2023 107/22 29.11.2022 

12 Kommunestyret 2019-2023 115/22 14.12.2022 

2 Ungdomsrådet 2021-2022 24/22 08.11.2022 

3 Eldrerådet 2019-2023 21/22 08.11.2022 

4 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 

2019-2023 

22/22 08.11.2022 

5 Hovedutvalg for næring og miljø 2019-2023 36/22 08.11.2022 

6 Hovedutvalg for helse og sosial 2019-2023 29/22 09.11.2022 

7 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2019 - 

2023 

29/22 09.11.2022 

8 Hovedutvalg for teknikk og plan 2019-2023 45/22 09.11.2022 

9 Administrasjonsutvalget 2019 - 2023 15/22 16.11.2022 

 

 

  

Formannskapets innstilling 29.11.2022: 
1. Forslag til Handlingsprogram 2023-2026 med budsjett 2023 og 

økonomiplan 2023-2026 vedtas, med de føringer og premisser for 
kommunens tjenesteproduksjon som kommer frem av dokumentet, og 
med de endringer som framgår av regneark A for drift, regneark B for 

investeringer, regneark C for oversikt over tjenestene samt liste med 
verbalforslag. NB: Vedtatte endringer er ikke innarbeidet i teksten i  

punkt 2-13. 
 

2. Driftsrammer:  

a. Driftsbudsjett 2023 – Forslag til driftsbudsjett for 2023 vedtas i 
samsvar med kommunedirektørens forslag «1A Bevilgningsoversikt 

drift», jf. vedlegg 1 til Handlingsprogram og økonomiplan 2023-
2026.  

b. Bevilgningsoversikt tjenesteområder - Netto bevilgninger til 

tjenesteområdene vedtas i samsvar med Kommunedirektørens 
forslag i «1B Bevilgninger drift», jf. vedlegg 1 til Handlingsprogram 

og økonomiplan 2023- 2026.  
 

3. Investeringsrammer: Investeringsbudsjettet for 2023 vedtas i samsvar med 

kommunedirektørens forslag i «2A Økonomisk oversikt – investering» og «2B 
Bevilgningsoversikt – investering». Oversikt over de enkelte 

investeringsprosjektene kommer frem av kapitlene for tjenesteområdene.  
 
4. For 2023 gis fullmakt til følgende låneopptak:  

a. Lån til finansiering av investeringer 173,268 mill. kr.  
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b. i tillegg kommer startlån fra Husbanken til videre utlån på 40 mill. kr.  
c. Kommunedirektøren gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form     

av trekkfasilitet på inntil 15 mill. kr. Kommunedirektøren gis fullmakt til å 
godkjenne lånevilkår for ovennevnte lånerammer.  

 

5. Avkastning av e-verksmidler: Det budsjetteres med 9,8 mill. kr i avkastning 
på kommunens e-verksmidler i 2023. Eventuell meravkastning utover dette skal 

avsettes til styrking av bufferfond.  
 
6. Det budsjettertes med bruk av 10,5 mill. kr fra disposisjonsfond for å saldere 

budsjettet.  
 

7. Gebyrer, avgifter og brukerbetaling, ref. vedlegg 2 og 3: Gebyrer, avgifter og 
brukerbetalinger fastsettes ut ifra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og 

retningslinjer.  
a. Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som Ås kommunes  
avgifter og gebyrer for 2023.  

b. Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost. Nye 
gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 1. januar 2023 

dersom ikke annet er fastsatt.  
 
8. Skatt  

1. Skatt på inntekt og formue for 2022 utskrives etter den maksimalsats  
Stortinget fastsetter.  

2. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende 
utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2022:  

a. faste eiendommer i hele kommunen  

- Den generelle eiendomsskattesatsen er 7 ‰ (7 promille)  
- Eiendomsskattesatsen for næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, 

kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum skal 
utgjøre 7 ‰ (7 promille), jf. eiendomsskatteloven § 3 bokstav d. Det 
skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én 

syvendedel i 2022 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første 
punktum).  

- Skattesatsen for boliger og fritidseiendommer settes til 2 ‰ 
(2promille).  
- Bolig- og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag på kr 500 000 

kr, jf. eiendomsskatteloven § 11.  
b. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 skal følgende eiendommer 

fritas helt eller delvis for eiendomsskatt:  
- Eiendommer tilhørende stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å 
gagne kommunen, fylket eller staten, jf. eiendomsskatteloven § 7 a.  

- Bygninger som har historisk verdi, jf. eiendomsskatteloven § 7 b.  
- Eiendommer som har fått fritak for eiendomsskatt i 2022 behøver 

ikke å søke fritak påfølgende år. Det forutsettes at det ikke har vært 
vesentlige endringer på eiendommen og organisasjonsform til 
hjemmelshaver. Eiendomsskattekontoret skal utarbeide et forslag om 

hvilke eiendommer som fritas etter eiendomsskatteloven § 7 a og b for 
skatteåret 2023 som legges frem for kommunestyret for vedtak. 

Forslaget skal basere seg på de som innvilges fritak for skatteåret 
2022. For eventuelle nye søkere om fritak settes fristen for å søke 

fritak etter eiendomsskattelovens § 7 til 1. oktober før skatteåret.  
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c. Eiendomsskatten skal betales 4 ganger pr. år, med samme 
terminforfall som for kommunale avgifter, jf.eiendomsskatteloven §25.  

d. For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen 
Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet jf. 
eiendomsskatteloven § 8 C-1. For øvrige eiendommer vil det blir 

foretatt en kommunal taksering, jf. Eiendomsskatteloven § 8 A-1.  
e. Ved taksering/retaksering og utskrivning av eiendomsskatt benyttes 

tidligere vedtatte skattevedtekter.  
 
9. Arealeffektivisering.  

a. Overordnede prinsipper, samt prinsipper for lokalisering av tjenester og  
prinsipper for kontorplasser legges til grunn for en bærekraftig og 

arealeffektiv bruk av kommunens bygningsarealer.  
 

b. Leieavtalene i Moerveien 10 og 12 samt Rådhusplassen 29 avvikles. 
  
c. For følgende bygg gjennomføres følgende midlertidige tiltak:  

 
1. Det søkes dispensasjon for videre bruk av modulskolen.  

2. Det legges til rette for barnehage på Åsgård skole, og Sagalund    
    barnehage flyttes dit fra barnehageåret 2023/24.  
3. Ledig kapasitet på Moer helsehus benyttes til forebyggende  

    helsetjenester inkl. helsestasjon.  
4. Skoleveien 3 brukes til administrative tjenester fram til Åsgård skole  

    har behov for utearealer. Framtidig lokalisering av enhet  
    kommunalteknikk og enhet eiendom vurderes som følge av dette.  
 

d. Hvis det oppstår økonomiske eller praktiske konsekvenser som gjør at  
  midlertidige tiltak ikke lar seg gjennomføre, bringes saken opp til  

  formannskapet.  
 
e. I det videre arbeidet med arealeffektivisering skal følgende bygg og  

arealer vurderes: Ås kulturhus, Bankveien 1, Bankveien 3, Rustad skole, 
Kroer skole, Sagalund barnehage, Drøbakveien 6, Gamle Holstad skole, 

Bjørnebekk/Neijing-skolen, Hellinga 7 og «Hangartomta».  
 
f. Det settes i gang en egen prosess om lokalisering av berørte tjenester. 

Det skal skje i et samarbeid mellom ledere, ansatte, tillitsvalgte, 
vernetjenesten og bedriftshelsetjenesten. Samhandlingsprinsipper og hva 

som er formålstjenlig for kommunen legges til grunn. Kommunedirektøren 
orienterer formannskapet om denne prosessen.  

 

10. Energitiltak:  
a. Strategier for energitiltak drift iverksettes i tråd med vedlagt notat for  

       energitiltak.  
b. Investeringsprosjekter vurderes og prioriteres der de gir høyest  

       besparelse pr investerte kr.  

 
11. Helsestasjonene i Nordby og Ås slås sammen. Frigjorte arealer på Nordby 

skole disponeres til skoledrift. Samtidig styrkes skolehelsetjenesten med en 
stilling som dekkes av ufordelt reservepott.  
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12. HP 2023-2026 legges fram som et tjenestebasert budsjett. 
Kommunedirektøren vil omdanne tjenestebaserte budsjettrammer til linjebaserte 

budsjettrammer i tråd med ny organisering per 1.1.2023.  
 
13. Revidert planstrategi i kapittel 8 «Planstrategi» legger grunnlaget for planer 

kommunen skal ha fram til neste rullering av planstrategien. 
 

 
  



 
  

  

 

21/04156 
 



 
  

  

 

21/04156 
 



 
  

  

 

21/04156 
 



 
  

  

 

21/04156 
 



 
  

  

 

21/04156 
 



 
  

  

 

21/04156 
 

 
Verbalforslag  Formannskapets innstilling 29.11.2022 

 
1. Skolestruktur og Kroer skole: Mulig sammenslåing av Kroer og 
Rustad skolekretser med nedleggelse av Kroer skole legges ut på 

høring, og det tas endelig stilling til dette februar 2023. Høringen skal 
omfatte:  

a)  Endring av skolekretsgrenser med sammenslåing av Kroer og 
Rustad skolekretser og nedleggelse av Kroer skole. 
b) Innspill til fremtidig bruk av bygninger og anlegg på Kroer skole 

til glede for innbyggerne i Kroer, dersom Kroer skole legges ned. 
c) Innspill til prosess med overføring av ansatte og skolebarn  

dersom skolekretsene slås sammen og Kroer skole legges ned. 
d) Betydning for busstilbudet til/fra Kroer.  
 

2. Læremidler: Kommunestyret ber om en sak om situasjonen for 
læremidler i skolen, og hvordan innkjøp av nye lærebøker kan trappes 

opp.    
  

3. Kantinedrift: Kommunestyret ber om en sak om hva som trengs av 

ressurser for å starte opp enkel kantinedrift på begge 
ungdomsskolene.   

  
4. Parkering: Kommunedirektøren bes i løpet av våren 2023 legge 
frem en sak om innføring av moderat parkeringsavgift på kommunale 

parkeringsplasser i Ås sentrum fra høsten 2023.  
  

5. Kommunedirektøren bes i forbindelse med kommende sak om 
bærekraft i kommunale anskaffelser, om å utrede konsekvensene av å 
øke vekting av miljø fra dagens 30% til 40% og 50%.  

  
6. Kommunedirektøren bes se på muligheten for å benytte uteareal 

ved modulskolen til idretten  
  

7. Barnehager: Sagalund beholdes som barnehage, og Åsgård 
benyttes ikke til barnehagedrift. I forbindelse med 
barnehagebehovsplanen vurderes det utvidelse av kapasitet i 

eksisterende barnehager, herunder om Mjølner bør tilbakeføres som 
barnehage.   

  
8. Kommunedirektøren skal jobbe videre med arealeffektivisering, 
herunder hvilke funksjoner som kan legges på Åsgård og Rustad skole, 

og legge det fram for politisk behandling i løpet av første tertial.  
  

9. Sirkulærøkonomi: I den grad det er mulig skal det kjøpes 
gjenbruksmøbler eller modulære møbler til nye Åsgård skole  

  

10.Kommunedirektøren bes øke gebyrene knyttet til oppstart av 
plansaker slik at behandlingen av disse blir selvfinansiert.  
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11.Følge opp vedtatt punkt i klima- og energiplanens tiltaksdel: 
Virkemidler for å redusere gjennomgangstrafikk, herunder mulighet for 

å innføre bompenger utredes innen våren 2023. Utredningen skal ikke 
begrenses til kun kantstopp for buss.  

 

 
 

 
UTVALGENES INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER 

  

Formannskapets behandling 29.11.2022:  
Edvin Søvik (Ap) fremmet et felles forslag fra Ap, Sp, MDG, SV, V og Krf: 

    Kommunedirektørens innstilling tiltres med de endringer som framgår av   
fellesforslag til budsjett, handlingsplan, økonomiplan og verbalforslag fra 

partiene Ap, Sp, MDG, SV, V og KrF, jfr vedlagte regneark A for drift, regneark B 
for investeringer, regneark C med oversikt over tjenestene og liste med 
verbalforslag (tilsvarer formannskapets innstilling 29.11.2022).  

 
Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet et felles forslag fra H og Frp (se vedlegg i 

Formannskapets protokoll fra møte 29.11.2022, s. 6-8) 
 
 

Administrasjonsutvalgets behandling 16.11.2022: 
 

Hanne Nestfelt (UDF) la fram arbeidsmiljøutvalgets uttalelse: 

Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering. Arbeidstakerorganisasjonene la 
frem følgende kommentar til Handlingsprogram med budsjett 2023 og 
økonomiplan 2023 – 2026:  

Tillitsvalgte er bekymret for foreslåtte kutt som får konsekvenser for de ansattes 
forutsetninger til å gjøre en god jobb og som igjen vil ha betydning for deres 
arbeidsmiljø. 

Tillitsvalgte peker på at kommunedirektørens forslag som omhandler strukturelle 

endringer og arealeffektivisering, vil være å foretrekke fremfor kutt i stillinger til 
grupper som arbeider direkte med innbyggerne.  

Det er nå en krevende rekrutteringssituasjon når det gjelder flere yrkesgrupper 

og det blir svært viktig å iverksette de tiltak vi kan for å beholde disse 
ansattgruppene. 

Tillitsvalgte er bekymret for ressurssituasjonen og arbeidsmiljøet for ansatte i 

grunnskolen. 

Foreslåtte innsparingstiltak i grunnskolen som omhandler reduksjon i midler for å 
oppfylle sentralt vedtatt lærernorm og midlertidig reduksjon av sentral pott til 
elever med store behov, vil føre til ytterligere arbeidsbelastning for ansatte som 

allerede er svært presset i sin arbeidshverdag. Dette vil få store konsekvenser 
for de ansattes arbeidsmiljø og elevens rett til tilpasset opplæring vil ikke kunne 

oppfylles. 
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Votering: Omforent forslag om å ta saken til orientering og at 
Arbeidsmiljøutvalgets uttalelse følger saken ble enstemmig tiltrådt. 

 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 16.11.2022: 

Saken tas til orientering. Arbeidsmiljøutvalgets uttalelse følger saken. 
 

 
 
Hovedutvalg for teknikk og plans behandling 09.11.2022: 

Utvalget fremmet følgende fellesforslag: 
Utvalget ser positivt på det arbeidet som gjøres innen arealeffektivisering. 

Vi er samtidig bekymret for at vi har et økende vedlikeholdsetterslep som 
kan medføre store kostnader for kommunen på sikt dersom vi ikke tar tak 

i dette.  
 
Votering: 

HTPs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Hovedutvalg for teknikk og plans innstilling 09.11.2022: 
Utvalget ser positivt på det arbeidet som gjøres innen arealeffektivisering. Vi er 
samtidig bekymret for at vi har et økende vedlikeholdsetterslep som kan medføre 

store kostnader for kommunen på sikt dersom vi ikke tar tak i dette.  
 

 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 09.11.2022: 

Gisle Bjørneby (Sp) fremmet følgende forslag: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur tar Handlingsprogram med budsjett 2023 

og økonomiplan 2023 - 2026 til foreløpig orientering. 
 
Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag fra MDG og SV: 

Kommunedirektøren bes sikre en solid forankring av viktige veivalg i 
arealeffektiviseringsprosessen. 

 
Votering: 
 Sps forslag ble enstemmig tiltrådt ved alternativ votering mot 

kommunedirektørens innstilling 
 Tilleggsforslaget fra MDG og SV ble enstemmig tiltrådt 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 09.11.2022: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur tar Handlingsprogram med budsjett 2023 og 

økonomiplan 2023 - 2026 til foreløpig orientering. 
 

Kommunedirektøren bes sikre en solid forankring av viktige veivalg i 
arealeffektiviseringsprosessen. 
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Hovedutvalg for helse og sosials behandling 09.11.2022: 

Utvalget fremmet følgende fellesforslag: 
Hovedutvalget tar Handlingsprogram 2023-2026 med budsjett 2023 og 
økonomiplan 2023-2026 til orientering 
 

Votering: 
Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt. 
 

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 09.11.2022: 
Hovedutvalget tar Handlingsprogram 2023-2026 med budsjett 2023 og 

økonomiplan 2023-2026 til orientering. 
 
 

Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 08.11.2022: 
Olav Fjeld Kraugerud (V) fremmet følgende forslag: 

  Saken tas til orientering. 
  

Votering:  

 Vs forslag ble enstemmig tiltrådt  
 

Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 08.11.2022: 
Saken tas til orientering.  
 

 
Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling 08.11.2022: 

Rolf Berntsen fremmet følgende forslag: 
Rådet ber om at budsjettet tar høyde for en god oppfølging av 
forvaltningsrevisjonens rapport vedrørende Moer sykehjem, Moertunet og 

boliger for voksne funksjonshemmede. 
 

 
Rådet drøftet seg fram til følgende fellesforslag: 

Rådet er kjent med at det er lange ventelister for både barn og voksne 

som har behov for ergoterapitjenester og anmoder om at 
ergoterapitilbudet i kommunen styrkes i Handlingsprogram med budsjett 

2023 og økonomiplan 2023-2026.  
 
Votering: 

Rolf Berntsens forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 

Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt. 
 
 

Råd for personer med funksjonsnedsettelses uttalelse 08.11.2022: 
  

Rådet ber om at budsjettet tar høyde for en god oppfølging av 
forvaltningsrevisjonens rapport vedrørende Moer sykehjem, Moertunet og boliger 

for voksne funksjonshemmede. 
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Rådet er kjent med at det er lange ventelister for både barn og voksne som har 
behov for ergoterapitjenester og anmoder om at ergoterapitilbudet i kommunen 

styrkes i Handlingsprogram og budsjett for 2023-2026.  
 
 

Eldrerådets behandling 08.11.2022: 
Fellesorientering ble holdt for rådene i forkant av behandlingen. 

Innspill/uttalelser ble fremmet, jf. Eldrerådet uttalelse 8.11.2022. 
 
Votering: 

Eldrerådet var samstemte i sine uttalelser, jf. Eldrererådets vedtak 8.11.2022. 
 

Eldrerådets uttalelse 08.11.2022: 
 

Handlingsprogram og budsjettforslag tas til orientering med følgende innspill: 
 
 Det fremkommer ikke klart for rådet hva det innebærer at eldre skal kunne 

bo lengst mulig hjemme med reduserte tjenester. 
 

 Redusering av bunnfradraget på eiendomsskatten vil slå uheldig ut for eldre 
som sitter på eiendommer. 

 

 
Ungdomsrådets behandling 08.11.2022: 

Følgende notat ble fremlagt:  
Ungdomsrådet tar kommunedirektørens innstilling til handlingsprogram med 
budsjett og økonomiplan til orientering, og spille inn følgende kommentarer og 

spørsmål: 
- Rådet støtter forslaget om å gå fra to til en helsestasjon, og samtidig styrke 

skolehelsetjenesten med en ny stilling. 
- Rådet bemerker seg spesifikt at tilleggs- og spesial-ressurser ved barne- og 
ungdomsskolene svekkes, og stiller seg sterkt negativt til dette. 

- Rådet støtter ikke utsettelsen av ny barnehage og flytting av driften til Åsgård 
skole. 

- Rådet støtter ikke sammenslåingen av bibliotekene i Nordby og Ås, og 
begrunner dette ved hyppig bruk av skolene og ungdommen i lokalmiljøet, som 
totalt mister tilbudet. 

- Rådet foreslår at de øremerkede midlene til uorganisert ungdom frigjøres og 
legges til i rådets driftsbudsjett. 

- Rådet stiller spørsmål ved hvordan kommunen sparer 7,5 mill. kr på 
nedleggelsen av Kroer skoler dersom ingen ansatte skal sies opp. 
 

 
Votering: 

Uttalelsene er enstemmige. 
 
Ungdomsrådets uttalelse 08.11.2022: 

 
1. Forslag til Handlingsprogram 2023-2026 med budsjett 2023 og økonomiplan 

2023-2026 vedtas, med de føringer og premisser for kommunens 
tjenesteproduksjon som kommer frem av dokumentet.  
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2. Driftsrammer:  
a. Driftsbudsjett 2023 – Forslag til driftsbudsjett for 2023 vedtas i samsvar 

med kommunedirektørens forslag «1A Bevilgningsoversikt drift», jf. vedlegg 1 til 
Handlingsprogram og økonomiplan 2023-2026. 

b. Bevilgningsoversikt tjenesteområder - Netto bevilgninger til 

tjenesteområdene vedtas i samsvar med Kommunedirektørens forslag i «1B 
Bevilgninger drift», jf. vedlegg 1 til Handlingsprogram og økonomiplan 2023-

2026. 
 
3. Investeringsrammer: Investeringsbudsjettet for 2023 vedtas i samsvar med 

kommunedirektørens forslag i «2A Økonomisk oversikt – investering» og «2B 
Bevilgningsoversikt – investering». Oversikt over de enkelte 

investeringsprosjektene kommer frem av kapitlene for tjenesteområdene  
 

4. For 2023 gis fullmakt til følgende låneopptak:  
a. Lån til finansiering av investeringer 173,268 mill. kr.  
b. i tillegg kommer startlån fra Husbanken til videre utlån på 40 mill. kr.  

c. Kommunedirektøren gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form 
av trekkfasilitet på inntil 15 mill. kr. Kommunedirektøren gis fullmakt til å 

godkjenne lånevilkår for ovennevnte lånerammer.  
 

5. Avkastning av e-verksmidler: Det budsjetteres med 9,8 mill. kr i avkastning 

på kommunens e-verksmidler i 2023. Eventuell meravkastning utover dette skal 
avsettes til styrking av bufferfond. 

 
6. Det budsjettertes med bruk av 10,5 mill. kr fra disposisjonsfond for å saldere 
budsjettet.  

 
7. Gebyrer, avgifter og brukerbetaling, ref. vedlegg 2 og 3:  

 Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut ifra de til enhver tid 
gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.  

a. Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som Ås kommunes 

avgifter og gebyrer for 2023.  
b. Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost. Nye 

gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 1. januar 2023 dersom 
ikke annet er fastsatt. 
 

8. Skatt  
1. Skatt på inntekt og formue for 2022 utskrives etter den maksimalsats 

Stortinget fastsetter.  
2. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende 

utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2022:  

a. faste eiendommer i hele kommunen 
- den generelle eiendomsskattesatsen er 7 ‰ (7 promille)  

- eiendomsskattesatsen for næringseiendom, kraftverk, 
vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglane 
for petroleum skal utgjøre 7 ‰ (7 promille), jf. 

eiendomsskatteloven § 3 bokstav d.  Det skrives ut skatt på det 
særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2022 

(overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum). 
- skattesatsen for boliger og fritidseiendommer settes til 2 ‰ 

(2promille). 



Ås kommune 

Kommunestyret 2019-2023 14.12.2022  Side 18 av 38 

 

- Bolig- og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag på  
kr 500 000 kr, jf. eiendomsskatteloven § 11. 

b. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 skal følgende 
eiendommer fritas helt eller delvis for eiendomsskatt:  

- Eiendommer tilhørende stiftelser eller institusjoner som tar sikte 

på å gagne kommunen, fylket eller staten, jf. 
eiendomsskatteloven § 7 a. 

- Bygninger som har historisk verdi, jf. eiendomsskatteloven § 7 b.  
- Eiendommer som har fått fritak for eiendomsskatt i 2022 

behøver ikke å søke fritak påfølgende år. Det forutsettes at det 

ikke har vært vesentlige endringer på eiendommen og 
organisasjonsform til hjemmelshaver. Eiendomsskattekontoret 

skal utarbeide et forslag om hvilke eiendommer som fritas etter 
eiendomsskatteloven § 7 a og b for skatteåret 2023 som legges 

frem for kommunestyret for vedtak. Forslaget skal basere seg på 
de som innvilges fritak for skatteåret 2022. For eventuelle nye 
søkere om fritak settes fristen for å søke fritak etter 

eiendomsskattelovens § 7 til 1. oktober før skatteåret.  
c. Eiendomsskatten skal betales 4 ganger pr. år, med samme 

terminforfall som for kommunale avgifter, jf. 
eiendomsskatteloven § 25.  

d. For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen 

Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er 
beregnet jf. eiendomsskatteloven § 8 C-1. For øvrige 

eiendommer vil det blir foretatt en kommunal taksering, jf. 
Eiendomsskatteloven § 8 A-1. 

e. Ved taksering/retaksering og utskrivning av eiendomsskatt 

benyttes tidligere vedtatte skattevedtekter.  
 

9. Arealeffektivisering. 
a. Overordnede prinsipper, samt prinsipper for lokalisering av tjenester og 

prinsipper for kontorplasser legges til grunn for en bærekraftig og 

arealeffektiv bruk av kommunens bygningsarealer.  

b. Leieavtalene i Moerveien 10 og 12 samt Rådhusplassen 29 avvikles.  

c. For følgende bygg gjennomføres følgende midlertidige tiltak:    

1. Det søkes dispensasjon for videre bruk av modulskolen. 

2. Det legges til rette for barnehage på Åsgård skole, og Sagalund 

barnehage flyttes dit fra barnehageåret 2023/24.  

3. Ledig kapasitet på Moer helsehus benyttes til forebyggende 

helsetjenester inkl. helsestasjon.  

4. Skoleveien 3 brukes til administrative tjenester fram til Åsgård skole 

har behov for utearealer. Framtidig lokalisering av enhet 

kommunalteknikk og enhet eiendom vurderes som følge av dette.  

d. Hvis det oppstår økonomiske eller praktiske konsekvenser som gjør at 

midlertidige tiltak ikke lar seg gjennomføre, bringes saken opp til 
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formannskapet.   

e. I det videre arbeidet med arealeffektivisering skal følgende bygg og 

arealer vurderes: Ås kulturhus, Bankveien 1, Bankveien 3, Rustad skole, 

Kroer skole, Sagalund barnehage, Drøbakveien 6, Gamle Holstad skole, 

Bjørnebekk/Neijing-skolen, Hellinga 7 og «Hangartomta». 

f. Det settes i gang en egen prosess om lokalisering av berørte tjenester. 

Det skal skje i et samarbeid mellom ledere, ansatte, tillitsvalgte, 

vernetjenesten og bedriftshelsetjenesten. Samhandlingsprinsipper og hva 

som er formålstjenlig for kommunen legges til grunn. Kommunedirektøren 

orienterer formannskapet om denne prosessen. 

10. Energitiltak: 
a. Strategier for energitiltak drift iverksettes i tråd med vedlagt notat for 

energitiltak. 
b. Investeringsprosjekter vurderes og prioriteres der de gir høyest 

besparelse pr investerte kr. 
 

11. Helsestasjonene i Nordby og Ås slås sammen. Frigjorte arealer på Nordby 

skole disponeres til skoledrift. Samtidig styrkes skolehelsetjenesten med en 
stilling som dekkes av ufordelt reservepott. 

12. HP 2023-2026 legges fram som et tjenestebasert budsjett. 
Kommunedirektøren vil omdanne tjenestebaserte budsjettrammer til linjebaserte 

budsjettrammer i tråd med ny organisering per 1.1.2023. 

 

13. Revidert planstrategi i kap «8 Planstrategi» legger grunnlaget for planer 
kommunen skal ha fram til neste rullering av planstrategien.   

 
 
 

Arbeidsmiljøutvalget 2022s behandling 08.11.2022: 
 

Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering. Arbeidstakerorganisasjonene la 
frem kommentar til Handlingsprogram med budsjett 2023 og økonomiplan 2023 
– 2026 som følger saken.  

 
Votering: 

Enstemmig vedtatt.  
 
Arbeidsmiljøutvalget 2022s vedtak 08.11.2022: 

Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering og fremmer ingen egne forslag til 
vedtak, ut over den kommentar som er gitt fra arbeidstakersiden.  

 
Kommentar fra arbeidstakersiden:  
 

Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering. Arbeidstakerorganisasjonene la 
frem følgende kommentar til Handlingsprogram med budsjett 2023 og 

økonomiplan 2023 – 2026:  
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Tillitsvalgte er bekymret for foreslåtte kutt som får konsekvenser for de ansattes 
forutsetninger til å gjøre en god jobb og som igjen vil ha betydning for deres 

arbeidsmiljø. 
 

Tillitsvalgte peker på at kommunedirektørens forslag som omhandler strukturelle 
endringer og arealeffektivisering, vil være å foretrekke fremfor kutt i stillinger til 

grupper som arbeider direkte med innbyggerne.  
 

Det er nå en krevende rekrutteringssituasjon når det gjelder flere yrkesgrupper 
og det blir svært viktig å iverksette de tiltak vi kan for å beholde disse 
ansattgruppene. 

 
Tillitsvalgte er bekymret for ressurssituasjonen og arbeidsmiljøet for ansatte i 

grunnskolen. 
 
Foreslåtte innsparingstiltak i grunnskolen som omhandler reduksjon i midler for å 

oppfylle sentralt vedtatt lærernorm og midlertidig reduksjon av sentral pott til 
elever med store behov, vil føre til ytterligere arbeidsbelastning for ansatte som 

allerede er svært presset i sin arbeidshverdag. Dette vil få store konsekvenser 
for de ansattes arbeidsmiljø og elevens rett til tilpasset opplæring vil ikke kunne 
oppfylles.      

 
 

Saksfremlegg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Forslag til Handlingsprogram 2023-2026 med budsjett 2023 og økonomiplan 
2023-2026 vedtas, med de føringer og premisser for kommunens 

tjenesteproduksjon som kommer frem av dokumentet.  
 

2. Driftsrammer:  

a. Driftsbudsjett 2023 – Forslag til driftsbudsjett for 2023 vedtas i samsvar 
med kommunedirektørens forslag «1A Bevilgningsoversikt drift», jf. vedlegg 1 til 

Handlingsprogram og økonomiplan 2023-2026. 
b. Bevilgningsoversikt tjenesteområder - Netto bevilgninger til 

tjenesteområdene vedtas i samsvar med Kommunedirektørens forslag i «1B 
Bevilgninger drift», jf. vedlegg 1 til Handlingsprogram og økonomiplan 2023-
2026. 

 
3. Investeringsrammer: Investeringsbudsjettet for 2023 vedtas i samsvar med 

kommunedirektørens forslag i «2A Økonomisk oversikt – investering» og «2B 
Bevilgningsoversikt – investering». Oversikt over de enkelte 
investeringsprosjektene kommer frem av kapitlene for tjenesteområdene  

 
4. For 2023 gis fullmakt til følgende låneopptak:  

a. Lån til finansiering av investeringer 173,268 mill. kr.  
b. i tillegg kommer startlån fra Husbanken til videre utlån på 40 mill. kr.  
c. Kommunedirektøren gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form 

av trekkfasilitet på inntil 15 mill. kr. Kommunedirektøren gis fullmakt til å 
godkjenne lånevilkår for ovennevnte lånerammer.  
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5. Avkastning av e-verksmidler: Det budsjetteres med 9,8 mill. kr i avkastning 
på kommunens e-verksmidler i 2023. Eventuell meravkastning utover dette skal 

avsettes til styrking av bufferfond. 
 
6. Det budsjettertes med bruk av 10,5 mill. kr fra disposisjonsfond for å saldere 

budsjettet.  
 

7. Gebyrer, avgifter og brukerbetaling, ref. vedlegg 2 og 3:  
 Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut ifra de til enhver tid 
gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.  

a. Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som Ås kommunes 
avgifter og gebyrer for 2023.  

b. Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost. Nye 
gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 1. januar 2023 dersom 

ikke annet er fastsatt. 
 
8. Skatt  

3. Skatt på inntekt og formue for 2022 utskrives etter den maksimalsats 
Stortinget fastsetter.  

4. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende 
utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2022:  

a. faste eiendommer i hele kommunen 

- den generelle eiendomsskattesatsen er 7 ‰ (7 promille)  
- eiendomsskattesatsen for næringseiendom, kraftverk, 

vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglane 
for petroleum skal utgjøre 7 ‰ (7 promille), jf. 
eiendomsskatteloven § 3 bokstav d.  Det skrives ut skatt på det 

særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2022 
(overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum). 

- skattesatsen for boliger og fritidseiendommer settes til 2 ‰ 
(2promille). 

- Bolig- og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag på  

kr 500 000 kr, jf. eiendomsskatteloven § 11. 
b. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 skal følgende 

eiendommer fritas helt eller delvis for eiendomsskatt:  
- Eiendommer tilhørende stiftelser eller institusjoner som tar sikte 

på å gagne kommunen, fylket eller staten, jf. 

eiendomsskatteloven § 7 a. 
- Bygninger som har historisk verdi, jf. eiendomsskatteloven § 7 b.  

- Eiendommer som har fått fritak for eiendomsskatt i 2022 
behøver ikke å søke fritak påfølgende år. Det forutsettes at det 
ikke har vært vesentlige endringer på eiendommen og 

organisasjonsform til hjemmelshaver. Eiendomsskattekontoret 
skal utarbeide et forslag om hvilke eiendommer som fritas etter 

eiendomsskatteloven § 7 a og b for skatteåret 2023 som legges 
frem for kommunestyret for vedtak. Forslaget skal basere seg på 
de som innvilges fritak for skatteåret 2022. For eventuelle nye 

søkere om fritak settes fristen for å søke fritak etter 
eiendomsskattelovens § 7 til 1. oktober før skatteåret.  

c. Eiendomsskatten skal betales 4 ganger pr. år, med samme 
terminforfall som for kommunale avgifter, jf. 

eiendomsskatteloven § 25.  
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d. For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen 
Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er 

beregnet jf. eiendomsskatteloven § 8 C-1. For øvrige 
eiendommer vil det blir foretatt en kommunal taksering, jf. 
Eiendomsskatteloven § 8 A-1. 

e. Ved taksering/retaksering og utskrivning av eiendomsskatt 
benyttes tidligere vedtatte skattevedtekter.  

 
9. Arealeffektivisering. 

g. Overordnede prinsipper, samt prinsipper for lokalisering av tjenester og 

prinsipper for kontorplasser legges til grunn for en bærekraftig og 

arealeffektiv bruk av kommunens bygningsarealer.  

h. Leieavtalene i Moerveien 10 og 12 samt Rådhusplassen 29 avvikles.  

i. For følgende bygg gjennomføres følgende midlertidige tiltak:    

1. Det søkes dispensasjon for videre bruk av modulskolen. 

2. Det legges til rette for barnehage på Åsgård skole, og Sagalund 

barnehage flyttes dit fra barnehageåret 2023/24.  

3. Ledig kapasitet på Moer helsehus benyttes til forebyggende 

helsetjenester inkl. helsestasjon.  

4. Skoleveien 3 brukes til administrative tjenester fram til Åsgård skole 

har behov for utearealer. Framtidig lokalisering av enhet 

kommunalteknikk og enhet eiendom vurderes som følge av dette.  

j. Hvis det oppstår økonomiske eller praktiske konsekvenser som gjør at 

midlertidige tiltak ikke lar seg gjennomføre, bringes saken opp til 

formannskapet.   

k. I det videre arbeidet med arealeffektivisering skal følgende bygg og 

arealer vurderes: Ås kulturhus, Bankveien 1, Bankveien 3, Rustad skole, 

Kroer skole, Sagalund barnehage, Drøbakveien 6, Gamle Holstad skole, 

Bjørnebekk/Neijing-skolen, Hellinga 7 og «Hangartomta». 

l. Det settes i gang en egen prosess om lokalisering av berørte tjenester. 

Det skal skje i et samarbeid mellom ledere, ansatte, tillitsvalgte, 

vernetjenesten og bedriftshelsetjenesten. Samhandlingsprinsipper og hva 

som er formålstjenlig for kommunen legges til grunn. Kommunedirektøren 

orienterer formannskapet om denne prosessen. 

10. Energitiltak: 
a. Strategier for energitiltak drift iverksettes i tråd med vedlagt notat for 

energitiltak. 
b. Investeringsprosjekter vurderes og prioriteres der de gir høyest 
besparelse pr investerte kr. 
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11. Helsestasjonene i Nordby og Ås slås sammen. Frigjorte arealer på Nordby 
skole disponeres til skoledrift. Samtidig styrkes skolehelsetjenesten med en 

stilling som dekkes av ufordelt reservepott. 
12. HP 2023-2026 legges fram som et tjenestebasert budsjett. 
Kommunedirektøren vil omdanne tjenestebaserte budsjettrammer til linjebaserte 

budsjettrammer i tråd med ny organisering per 1.1.2023. 

 

13. Revidert planstrategi i kap «8 Planstrategi» legger grunnlaget for planer 

kommunen skal ha fram til neste rullering av planstrategien.   
 
 

Ås, 26.10.2022 
 

Tom-Arne Tørfoss Emil Schmidt 
kommunedirektør Økonomisjef 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Arbeidsmiljøutvalget 2022 
Ungdomsrådet 

Eldrerådet 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse 

Hovedutvalg for næring og miljø 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
Administrasjonsutvalget 

Formannskapet 
Kommunestyret  
 

 
Vedlegg: 

1. Notat samlokalisering av helsestasjon 0-5 år 
2. Arealeffektive bygg - sluttrapport 
3. Notat Barnehage på Åsgård skole 

4. Notat om energitiltak 
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Saksutredning: 
 

Fakta i saken: 
Kommunedirektøren fremmer i denne saken Ås kommunes handlingsprogram for 
2023 – 2026. Handlingsprogrammet ligger digitalt i FRAMSIKT her.  

 
En versjon i PDF ligger på kommunens hjemmeside her.  

 

Kommunestyrets har i  vedtak 15.06.2022 vedtatt følgende rammer og føring er for 
handlingsprogrammet 

1. De foreløpige økonomiske rammene for tjenesteområdene 2023-2026 er en 
videreføring av rammene for 2022-2025 justert for lønns- og prisvekst, samt 
endringer i demografi og prioriterte tiltak med varig effekt fra 1. tertial 2022.  

2. Terskelen for å innarbeide konsekvensjusteringer strammes inn slik at virksomhetene 
i større grad må dekke nye behov med omstilling og omdisponering av ressurser 
innenfor egne rammer.  

3. Kommunedirektøren fremlegger forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2023-
2026 for formannskapet 19. oktober 2022. 

4. Kommunedirektøren fremlegger et budsjett for 2023 med nødvendige innsparinger for 
å nå den finansielle handlingsregelen på 1% netto driftsresultat.  

5. HP 2023-2026 legges frem som et tjenestebasert budsjett. Kommunestyret tar til 
etterretning at det igangsettes et arbeid med å gå over fra tjenestebasert budsjett til 
linjebasert budsjett fra og med budsjettåret 2023.  

6. Kommunedirektøren bes så raskt som mulig realisere innsparingstiltakene knyttet til; 

o Redusert renholdsnivå (1,5 mill kr) 

o Redusert stønadstid økonomisk sosialhjelp (0,6 mill kr) 

o Endringer knyttet til Moertunet og vridning av tjenestetilbudet til 
hjemmeboende (7,0 mill kr) 

o Økte inntekter kommunale boliger – innføring av gjengs leie (1,2 mill kr) 

o Reduserte reiseutgifter grunnet overgang til mer digitale møter (1,0 mill kr) 

Øvrige tiltak bes kommunedirektøren arbeide videre med slik at kommunestyret kan 
ta stilling til de, eller forbedrede forslag, ved behandlingen av HP 2023-26. 

 

Kommunedirektøren har så langt som mulig jobbet for å etterleve føringene. På 
grunn av ekstraordinære høye strømutgifter, økte renteutgifter og helt bortfall av 
veksttilskudd har imidlertid kommunedirektøren ikke nådd målet om 1 % netto 

driftsresultat i 2023.  Det legges frem et budsjett med underskudd i 2023 på  
23,4 mill. kr Budsjettet må derfor salderes med bruk av disposisjonsfond for å gå 

i balanse. Fra 2024 er netto driftsresultat positivt og vil bedres utover i 
planperioden. Handlingsregelen innfris i 2026. Positiv utvikling i planperioden 

forutsetter realisering av innsparingstiltakene som er innarbeidet fra 2023.   
 
Planstrategi 

Ås kommune vedtok planstrategi for perioden 2021-24 i k-sak 132/20 
10.12.2020. Revisjonen av planstrategien er et steg på veien mot et oppdatert 

og oversiktlig system for hvilke planer Ås kommune skal ha. Planene er grunnlag 
for prioriteringer av tiltak i handlingsprogrammet og økonomiplanen. Samtidig 
koster det å utarbeide og rullerer planer. Nærliggende planer er derfor slått 

https://pub.framsikt.net/2023/as/bm-2023-test_mm/#/home
https://www.as.kommune.no/handlingsprogram-med-oekonomiplan.548079.no.html
https://www.as.kommune.no/ato/p360/v1/1427781_1_1-pdf.1427781o4d44.pdf
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sammen for å redusere antall planer der dette er mulig og hensiktsmessig. Dette 
vil ytterligere kunne reduseres ved neste revisjon av planstrategien.   

 
Det koster anslagsvis kr 300 000,- å utarbeide en ny plan og kr. 150 000,- å 
rullere en plan. 
 
Overgang fra tjenestebasert til linjebasert budsjett 

I tråd med kommunestyrets vedtak i k-sak 58/22 av 15.6.2022 legges HP 2023-
2026 frem som et tjenestebasert budsjett, samt at det igangsettes et arbeid med 
å gå over fra tjenestebasert budsjett til linjebasert budsjett fra og med 

budsjettåret 2023.  Kommunedirektøren vil på denne bakgrunn omdanne 
tjenestebaserte budsjettrammer til linjebaserte budsjettrammer i tråd med ny 

organisering per 1.1.2023. 

 

Arealeffektivisering 
Bærekraftig og effektiv bruk av kommunens bygningsarealer er et komplekst og 

langvarig arbeid. Det er mange tjenester, lokaler og behov som inngår, det er 
varierende kvalitet på byggene og det er en krevende logistikk for å få alt og alle 

på plass. For å komme fram til langsiktige og varige løsninger må det derfor 
brukes en del midlertidige løsninger på kort sikt.   
Anbefalt alternativ i vedlagt rapport om arealeffektivisering er innarbeidet med 

økonomiske konsekvenser i Handlingsprogrammet 2023-2026. Dersom 
forutsetningene som er grunnlaget for anbefalt alternativ endres, vil det få en 

økonomisk og arealmessig konsekvens.  
 
Vedlagt følger sluttrapporten fra prosjekt “Bærekraftig og effektiv bruk av 

kommunens bygningsarealer” samt notatet «Barnehage på Åsgård skole: Økt 
kapasitet og grunnlag for utsatt investering i ny barnehage». 

 
Samlokalisering av helsestasjonen 
Kommunedirektøren foreslår å samlokalisere helsestasjonene (0-5 år).  Samtidig 

styrkes skolehelsetjenesten i hele kommunen slik at helsesykepleier er 
tilgjengelig på ungdomsskolene 5 dager i uken. Kommunedirektøren foreslår å 

styrke skolehelsetjenesten med en stilling og dekke dette med ufordelt reserve. 
Lokaler som frigjøres ved Nordbytun ungdomsskole skal bidra til bedre tilpasset 

opplæring og varierte aktiviteter ved skolen.   
 
Energieffektivisering 

Kommunedirektøren foreslår en stor satsing på energieffektivisering. Tiltakene er 
beskrevet i vedlagte notat og økonomiske effekter er innarbeidet i 

Handlingsprogrammet. Gjennomføring av tiltakene er en forutsetning for at 
kommunen skal nærmere seg målene i klimabudsjettet.  
 

Eiendomsskatt på bolig og fritidseiendommer  
Det er innarbeidet eiendomsskatt på bolig og fritidseiendommer med 2 promille i 

planperioden. Bunnfradraget er foreslått redusert fra 1 mill. kr til 0,5 mill. kr i 
2023 og 2024. Redusert bunnfradrag antas å øke inntektene med 4-5 mill. kr. 
Det er budsjettert med inntekter fra eiendomsskatt på bolig og 

fritidseiendommer på 41,5 mill. kr i 2023. Deretter er det budsjettert med en 
årlig økning på 0,5 mill. kr som følge av nye boliger og årlig prisjustering av tall 
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for boligverdi fra skatteetaten. Fra 2025 er det lagt til grunn at bunnfradraget 
øker igjen til 1 mill. kr, og inntektene vil da reduseres.  
 
Alternativer: 
Kommunedirektøren har ikke innarbeidet alternative innsparinger. På grunn av 

den krevende økonomiske situasjonen med økter priser og renter er det allerede 
innarbeidet betydelige innsparinger.  Alternativer som kan vurderes er en økning 

av eiendomsskatten opp til 3 promille i 2023, samt ytterligere innsparinger 
knyttet til skolestruktur, jf. skolebehovsplanen.  
 

Dersom forutsetningene som er grunnlaget for anbefalt alternativ for 
arealeffektivisering endres, vil det få en økonomisk og arealmessig konsekvens. 

Det er mange nyanser her, men det gi kan gi en antatt økt kostnad på ca. 35 
mill. kr samt økt arealbruk på 4 085 m2 dersom ingen tiltak gjennomføres.  

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren anbefaler at forslag til Handlingsprogram 2023-2026 med 

budsjett 20223 og økonomiplan 2023-2026, vedtas. 
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K-116/22 
Fastsetting av valgdag og stemmekretsinndeling - 
Kommunestyrevalg- og fylkestingsvalg 2023 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  22/01453-3 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 2019-2023 109/22 29.11.2022 

2 Kommunestyret 2019-2023 116/22 14.12.2022 

 
 

Formannskapets innstilling 29.11.2022: 
1. Valgting ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 holdes søndag 10. 

september og mandag 11.september. 
2. Kommunestyret viderefører ordningen med fire stemmekretser:  

 Åsgård og Brønnerud 

 Rustad, Holstad og Kroer 
 Nordby 

 Solberg 
 

 
TIDLIGERE BEHANDLINGER 

 

Formannskapets behandling 29.11.2022: 
Edvin Søvik (Ap) fremmet forslag om et nytt punkt 1:  

 Valgting ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 holdes søndag  
   10. september og mandag 11.september. 
 

Votering: Aps forslag ble vedtatt 8-1 (1H) ved alternativ votering mot 
kommunedirektørens innstilling. 

 
 

Saksfremlegg 

 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Valgting ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 holdes mandag  
11.september. 
 

2. Kommunestyret viderefører ordningen med fire stemmekretser:  
 Åsgård og Brønnerud 

 Rustad, Holstad og Kroer 
 Nordby 
 Solberg 

 
 

Ås, 22.11.2022 
 
Tom Arne Tørfoss Wenche Vedhugnes 

kommunedirektør HR-sjef 
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Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 

Kommunestyre 
 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Politisk sekretariat 

 
 

 
Saksutredning: 

 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler å holde valg kun en dag, mandag 11. september 

2023. Tilgjengeligheten til valgurnene i Ås er god, og det finnes ikke belegg i 
forskning for at søndagsvalg øker valgdeltakelsen. Kommunedirektøren anbefaler 

videre å opprettholde ordningen med fire stemmekretser.  
 
Fakta i saken: 

I statsråd 22.04.2022 ble tidspunkt for kommunestyre- og fylkestingsvalg 
fastsatt til mandag 11. september 2023. Kommunestyret kan selv bestemme at 

det på ett eller flere steder i kommunen holdes valg også søndagen før 
valgdagen.1  Kommunestyret avgjør også hvor mange stemmekretser 
kommunen deles inn i.2  Før Stortingsvalget 2021 besluttet kommunestyret3 

følgende inndeling av stemmekretser: 01 Åsgård og Brønnerud, 02 Rustad, 
Holstad og Kroer, 03 Nordby og 04 Solberg. Kommunestyret bestilte samtidig en 

evaluering av ordningen med fire stemmekretser i god tid før valget i 2023.  
 
Vurdering av valgdeltakelse og kretsinndeling 

Valgdeltakelsen for Stortingsvalget 2021 i Ås endte på 80,2%. Dette var en 
nedgang på 1,25% fra Stortingsvalget i 2017 og utgjorde om lag 130 

innbyggere. På landsbasis var det en tilsvarende nedgang fra 78,2% i 2017 til 
77,2% i 2021.4  
 

Fordeling av valgdeltakelse på kretsnivå: 
 

Stortingsvalg 2017 - stemmetall og resultater for Ås kommune: 
   

    

      

 

Antall 
st.ber. 

Valg-deltakelse 
Forhåndsst. Valgting 

søndag 
Valgting 
mandag 

    Antall %-vis Antall Antall Antall 

00 Ingen kretstilhørighet 48 22 45,83 14     

                                       
1 Valgloven § 9-2 andre ledd 
2 Valgloven § 9-3 (1) 
3 K-sak 97/20, 21.10.2020 
4 Valgresultat.no 

https://lovdata.no/lov/2002-06-28-57/§9-2
https://lovdata.no/lov/2002-06-28-57/§9-3
http://prod360ak.kommune.local/personallibraries/as-admin/hen/checked%20out%20files/21_02863-1%203.%20Resultater%20-%20Befolkningsframskrivinger%20for%20Ås%20kommune%202021-2035%20revidert%202%201299176_785668_0.pdf
https://valgresultater.no/?type=st&year=2021
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01 Brønnerud 1238 1051 84,89 424 210 345 

02 Åsgård 2749 2310 84,03 971 634 1017 

03 Rustad/Holstad 3206 2684 83,72 909 665 887 

05 Kroer 773 622 80,47 150 204 253 

06 Nordby 3274 2535 77,43 607 655 1258 

07 Solberg 1720 1371 79,71 260 486 639 

Totalt 13008 10595 81,45 3335 2854 4399 

 

 
 
 

 
 

 

Stortingsvalg 2021- stemmetall og resultater for Ås kommune: 
 

      

 

Antall 
st.ber. 

Valg-deltakelse Forhåndsst. 
Valgting 
mandag 

 
  Antall %-vis Antall Antall 

00 Ingen kretstilhørighet 135 39 28,89 37 2 

01 Åsgård og Brønnerud 4229 3534 83,57 2503 1031 

02 Rustad, Holstad og Kroer 4066 3323 81,73 1991 1332 

03 Nordby 3411 2631 77,13 1299 1332 

04 Solberg 1716 1346 78,44 588 758 

Totalt 13557 10873 80,20 6418 4455 

 
Fra 2021 til 2017 ble valgdeltakelsen ved Åsgård og Brønnerud redusert med 
0,72 %. For Rustad, Holstad og Kroer krets var nedgangen for samme periode 

1,36%.  
 

Etter at elektronisk manntall ble innført i 2017 kan velgerne benytte det 
valglokalet i kommunen de selv ønsker på valgdagen. Erfaringsmessig er det 

velgerne i Ås sentrumsområde (Ås sør) som benytter seg av denne muligheten. 
Ved å se valgdeltakelsen for Ås sør under ett er nedgangen 1,03%. For de to 
kretsene i Ås nord utgjorde reduksjonen fra 2017 til 2021 0,64%.  

 
Til sammenligning hadde Vestby og Frogn også nedgang i valgdeltakelsen fra 

2017-2021 på henholdsvis 2,8% og 0,9%. Disse kommunene hadde ikke endret 
tidligere års praksis med antall valgdager og kretsinndeling.  
 

Vurdering av tilgjengelighet 
Forhåndsstemmingen åpner 1. juli – 9. august for tidligstemming (for de som 

ikke kan stemme i ordinær forhåndsstemmeperiode eller på valgdagen). Fra 10. 
august til 8. september holdes ordinær forhåndsstemming. Dette har de siste 
valgene blitt holdt på rådhuset/kulturhuset, og i tillegg enkelte dager ved NMBU 

og Nordby bibliotek.  
 

I 2021 var trolig koronapandemien en viktig faktor for at andelen 
forhåndsstemmer tilnærmet fordoblet seg. Andre medvirkende faktorer kan ha 
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vært annonsering i lokale nettaviser og økt bruk av sosiale medier for å 
informere om forhåndsstemmingen.  

 

 Andel stemmegivninger 

 

Valg År søndag mandag på forhånd 

Kommune og fylke 2015 27 % 56 % 17 % 

Storting 2017 27 % 42 % 31 % 

Kommune og fylke 2019 24 % 47 % 29 % 

Storting 2021 Ikke åpent 41% 59% 

Oversikt over tidspunkt for stemmegivning i Ås kommune. 
 

 
 

Kapasiteten ved de fire valglokalene på valgtingsdagen i 2021 var god og det ble 
ikke rapportert om lang ventetid. Andelen som stemte på valgtingsdagen i 2021 
(41%) lå på samme nivå som i 2017 (42%). 

 
To rapporter om valgdeltakelse konkluderer med at to-dagers valg ikke har 

positiv effekt på valgdeltakelsen. Den ene analyserte lokalvalget i 20115 og den 
andre stortingsvalget i 19976. Rapporter fra forsøk med internettstemming i 

Norge i 20117 og 20138 viser også at økt tilgjengelighet med mulighet til å 
stemme hjemme heller ikke økte valgdeltakelsen.  
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ved å opprettholde ordningen med en valgdag og fire kretser vil Ås kommune 

spare utgifter knyttet til godtgjørelse og lønn, matservering, stemmesedler, 
klargjøring og renhold av lokaler, sikkerhetstiltak, transport med mer. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren tilrår at kommunevalget 2023 gjennomføres med to 

stemmekretser i nord og to i sør. Ås kommune har relativt korte geografiske 
avstander og vil være godt dekket med totalt 4 kretser. 
Det tilrås 1 valgtingsdag, mandag 11. september, da todagers valg har vist seg å 

ha liten eller ingen effekt på valgdeltagelsen, særlig når det legges godt til rette 
for forhåndsstemming. 

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
 
  

                                       
5 Valgdeltakelsen ved kommunestyrevalget 2011, Christensen, Arnesen, Ødegård, Berg 

(2013) 
6 Norsk valgdeltakelse i makro-perspektiv. NOU 2001:3, vedlegg 4. Christensen og 

Midtbø (2001)  
7 Evaluering av forsøket med e-valg 2011, Segaard og Sglie (2012) 
8 Internettvalg, Christensen, Folkestad, Saglie, Segaard (2014) 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/komm/r_2013_1_web.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/komm/r_2013_1_web.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2001-03/id143453/?ch=21
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2001-03/id143453/?ch=21
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/evaluering-av-forsoket-med-e-valg-2011/id684923/
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/komm/rapporter/isf_internettvalg.pdf
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K-117/22 
Reguleringsplan for Nygård Næringspark R-272 - Endring 
av reguleringsplan - Andregangsbehandling 
 
Saksbehandler:  Hanna Kristensen Husabø Saksnr.:  21/00539-92 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og plan 2019-2023 54/22 07.12.2022 

2 Kommunestyret 2019-2023 117/22 14.12.2022 

 

Saken skal behandles i HTP i dag. 

 

 

Saksfremlegg: 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre endring 

av Reguleringsplan for Nygård Næringspark R-272 med reviderte bestemmelser. 
Endring av planen vedtas med innsigelser fra Statens Vegvesen og Nordre Follo 

kommune og sendes til Kommunal- og distriktsdepartementet for endelig 
avgjørelse. 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for næring og miljø  28.09.2021 

Hovedutvalg for teknikk og plan  29.09.2021 
Offentlig ettersyn     08.12.2021 – 28.01.2022 

Hovedutvalg for teknikk og plan  07.12.2022 
Kommunestyret     14.12.2022 

 
Vedlegg: 
1. Forslag til endring av reguleringsbestemmelser, 22.112022 

2. Følgeskriv til planendring, datert 03.09.21 
3. Oppsummering av merknader med kommentar, 22.11.2022 

4. Trafikkanalyse Nygård Næringspark, datert 01.09.2021 
5. Handelsanalyse Nygård Næringspark, datert 02.09.2021 
6. Innsigelse fra Nordre Follo kommune, datert 09.02.2022 

7. Innsigelse fra Statens vegvesen, datert 26.01.2022 
8. Protokoll fra meklingsmøtet 28.10.2022 

9. Saksutskrift Kommunestyret 24.11.2021 R-272 Reguleringsplan for Nygård 
Næringspark - Endring av plan 
10. Gjeldende planbeskrivelse, datert 12.09.2012 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

Høringsuttalelser 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Egen liste 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler å vedta endring av reguleringsplan for Nygård 
Næringspark R-272. Endringen innebærer at bestemmelse § 3.1 vedrørende 

bebyggelsen endres til å inkludere varegruppene møbler, hvite- og brunevarer. 
Kommunedirektøren har vurdert innkomne uttalelser og konsekvensene av 

endringen. For å imøtekomme uttalelse fra Stasforvalteren anbefaler 
kommunedirektøren å legge inn minimumskrav til sykkelparkering i 
planbestemmelsene.  

 
Kommunen og innsigelsesmyndighetene Statens vegvesen og Nordre Follo 

kommune kom ikke til enighet om innsigelsene i meklingsmøte 28.10.2022. 
Endring av reguleringsplanen legges derfor frem for andregangsbehandling med 

innsigelser. Dersom endring av reguleringsplanen vedtas sendes den til 
Kommunal- og distriktsdepartementet for endelig avgjørelse. 
 

Fakta i saken: 
Gjeldende reguleringsplan for Nygård næringspark ble vedtatt av Ås 

kommunestyre 10.10.2012, med mindre endring vedtatt av Hovedutvalg for 
teknikk og miljø 14.02.2013. Reguleringsplanen omfatter eiendommene med 
gbnr. 104/46, 104/47 og 104/48, og utgjør et område nordvest for 

Nygårdskrysset. 
 

Det ble i planprosessen i 2012 fremmet innsigelse fra offentlig myndigheter som 
følge av manglende presisering av arealformålet og tillatt virksomhet innenfor 
dette. Innsigelsene ble imøtekommet, og det ble innarbeidet at det er 

plasskrevende varehandel som tillates for forretningsvirksomhet innenfor 
formålet. Det ble fastsatt i bestemmelse § 3.1, som lyder: 

 
3.1 Bebyggelsen 
Innenfor området kan det oppføres bygninger for industri og lager samt 

forretning for plasskrevende varehandel. 
 

I planbeskrivelsen for reguleringsplanen er begrepet plasskrevende varehandel 
definert som: «forretninger for biler, maskiner, byggevarer, hagesenter og 
lignende». 

 
Forslagsstiller ønsker nå at bestemmelsen presiseres og at tillatte varegrupper 

utvides, slik at det tydelig fremkommer av bestemmelsen hvilke varegrupper 
som tillates. Forslag til ny bestemmelse lyder: 
 

3.1 Bebyggelsen 
Innenfor området kan det oppføres bygninger for industri og lager samt 

forretning for plasskrevende varehandel. Med plasskrevende 
varehandel/varegrupper menes: motorkjøretøy, landbruksmaskiner, 
trelast/byggevarer, planter/hageartikler, hvitevarer, brunevarer og møbler. 

 
Virkninger som følge av foreslått endring er vurdert i endringsforslaget. Det er 

produsert to utredninger som følger forslaget. Disse omfatter vurdering av 
virkninger for trafikkforhold, klima og miljø, samt vurdering av virkninger for 

handelsmønster. 
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For å imøtekomme uttalelse ved oppstart fra Statnett foreslås det en justering av 

reguleringsbestemmelse § 6 om høyspenningsanlegg. Her foreslås det at 
«linjeeier, Hafslund nett» erstattes med «ledningseier». 
 

For å imøtekomme høringsuttalelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken 
vedrørende krav til sykkelparkering foreslås det å legge til et minimumskrav til 

sykkelparkering under § 3.4 i reguleringsbestemmelsene. Forslag til krav om 
sykkelparkering lyder: 
 

Følgende minimum parkeringsnorm gjelder for sykkelpareringsplasser: 
Forretning for plasskrevende varehandel:  1 per 200 m2 BRA salgsareal 

 
Minst 30% av sykkelparkeringsplassene for forretning for plasskrevende 

varehandel skal være tilrettelagt for lastesykler/sykkelvogner. 
 

Minst 50% av sykkelparkeringsplassene skal være overbygd. 

  
Planprosessen: 

I gjeldende Regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus er ikke 
plasskrevende varer definert. Planen legger til grunn at kommunene selv skal 
definere type handel i avgrensede områder. Kommunestyret behandlet sak om 

definisjon av plasskrevende varehandel i egen sak 25.11.2020, sak 104/20. 
Kommunestyret vedtok at det kan åpnes for å inkludere flere varegrupper i 

kommunens definisjon av plasskrevende varer. 
 
Et forslag om endring av reguleringsplan for Nygård næringspark ble sendt til 

offentlig ettersyn i mars 2021. Som følge av uttalelser fra offentlige myndigheter 
ble det avgjort at endringsforslaget er for omfattende til å gjennomføres uten 

ordinær planbehandling etter pbl. § 12-14. Saken ble derfor behandlet med 
ordinær planprosess som innebærer varsel om oppstart, offentlig ettersyn og 
politisk behandling i to omganger.  

 
Varsel om oppstart for endring av reguleringsplanen ble gjennomført i perioden 

28.05.2021-25.06.2021. Det ble ved varsel om oppstart mottatt 12 uttalelser. 
 
Forslag om endring av reguleringsplanen ble førstegangsbehandlet i 

Hovedutvalget for teknikk og plan (HTP) 29.02.2021. HTP vedtok å sende 
forslaget til offentlig ettersyn. Vedtaket ble mindretallsanket og saken ble derfor 

behandlet i kommunestyret 24.11.2021. Kommunestyret vedtok hovedutvalgets 
innstilling.  
 

Offentlig ettersyn av forslag til endring av reguleringsplanen ble gjennomført i 
perioden 08.12.2021 til 28.01.2022. Kommunen mottok 18 høringsuttalelser 

hvorav 3 er fra regionale myndigheter, 1 er fra nabokommune, 2 er fra foretak 
og 12 er fra privatpersoner. Av disse fremmet Nordre Follo kommune og Statens 
vegvesen innsigelse til endring av planen.  

 
Innsigelsene ble forelagt Hovedutvalg for teknikk og plan i møte 06.04.2022 og 

Kommunestyret i møte 04.05.2022. Kommunestyret vedtok å inngå mekling med 
Nordre Follo kommune og Statens Vegvesen. Det ble nedsatt et 

forhandlingsutvalg som gjennomførte meklingsmøtet på vegne av kommunen.  
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Meklingsmøtet ledet av Statsforvalteren ble gjennomført 28.10.2022. I samme 

meklingsmøte ble også innsigelser til kommuneplanen behandlet. En av 
innsigelsene til kommuneplanen var til bestemmelse § 21.3 BF1 (Nygård 
Næringspark) som gjelder samme forhold som foreslått endring av 

reguleringsplan. (se sak 15/01365) Kommunen og innsigelsesmyndighetene 
Statens vegvesen og Nordre Follo kommune kom ikke til enighet om 

innsigelsene. 
 
Endring av reguleringsplanen legges derfor frem for andregangsbehandling med 

innsigelser. Dersom endring av reguleringsplanen vedtas sendes den til 
Kommunal- og distriktsdepartementet for endelig avgjørelse. 

 
Vurdering: 

Samtlige av merknadene kommunen har mottatt er negative til endring av 
planen. I hovedsak går merknadene ut på at forslaget om utvidelsen av tillatte 
varegrupper er i strid med overordnede regionale føringer for lokalisering av 

virksomheter. Videre at endringen vil medføre konsekvenser for 
sentrumshandelen i Ås og Ski, og økt transport i forbindelse med handel og 

dermed økte klimagassutslipp. I flere av merknadene trekkes det også fram at 
endringen vil føre til økt konkurranse med allerede etablerte bedrifter i området. 
I flere av merknadene fremgår det også uenighet om konklusjonene i handels- 

og trafikkanalysene. Merknadene fra privatpersoner går i hovedsak ut på 
konsekvensene for en tur- og ridesti nord i planområdet.  

 
Kommunedirektørens vurdering er at det ikke er entydig om varegruppene 
møbler, hvite- og brunevarer skal defineres som plasskrevende varer eller 

detaljhandel. I den tidligere fylkesdelplanen for handelsvirksomhet, service og 
senterstruktur for Akershus fra 2001 var varegruppene ikke definert som 

plasskrevende varer, men i for eksempel fylkesplan for Østfold inkluderes 
hvitevarer og møbler i varegruppene som omfattes av begrepet plasskrevende 
varer i planen. Når det i Regional plan for handel, service og senterstruktur i 

Akershus legges til grunn at kommunene selv skal definere plasskrevende varer 
er det etter kommunens syn åpning for å utvide varegruppene som inngår i 

definisjonen så lenge følge føringer i Regional plan for areal- og transport i Oslo 
og Akershus følges. 
 

Hensikten med lokaliseringsprinsippene om rett virksomhet på rett sted i 
Regional plan for areal- og transport når det gjelder arealkrevende virksomheter 

er blant annet å redusere behovet for biltransport, og å styrke 
sentrumshandelen. Møbler og hvitevarer er varegrupper som ofte krever stort 
utstillingsareal og bil for hjemtransportering. Kommunedirektøren konstaterer at 

det fra politisk hold i kommunen ikke er ønskelig med slike varegrupper i Ås 
sentrum hvor det er et mål å redusere biltrafikken. 

 
Trafikkanalysen som er utarbeidet konkluderer med en økning i antall bilreiser til 
og fra Nygård Næringspark dersom tillatte varegrupper utvides. Samtidig 

konkluderes det med at dette vil erstatte reiser som følge av handelslekkasje ut 
av regionen. Dersom flere handelsreiser med bil kan foregå lokalt vil det kunne 

redusere utslipp knyttet til transport totalt sett. 
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Handelsanalysen konkluderer med at det er en underdekning på møbler, hvite og 
brunevarer i regionen og mener en utvidelse ikke vil få konsekvenser for Ås 

sentrum og Vinterbro så lenge dette er tilbud som mangler der. Videre 
konkluderer rapporten med at Ås og Ski vil kunne utfylle hverandre når det 
gjelder hvilke varegrupper som tilbys. Flere av merknadene er uenige i 

handelsanalysens konklusjoner og påpeker at konsekvensene for Ski sentrum og 
Vinterbro ikke er godt nok belyst. 

 
Kommunedirektøren konstaterer at handelsanalysens konklusjoner ikke synes å 
ha vektlagt at det allerede er flere elektroforretninger og møbelforretninger 

etablert ved eller inne på Vinterbrosenteret, og konsekvensene for disse er ikke 
vurdert. Økonomiske forhold som konkurranse mellom bedrifter er ikke vektlagt i 

planprosessen. Kommunen har hovedsakelig vurdert om planområdet Nygård 
Næringspark er egnet for foreslått utvidelse av tillatte varegrupper.  

 
Nygård Næringspark ligger sentralt med god tilknytting til hovedveier. Området 
har relativt god kollektivtilgjengelighet med buss. Videre innebærer forslaget en 

samlokalisering av varehandel som i hovedsak krever biltransport, og som derfor 
ikke er ønskelige i sentrum. Utvidelsen vil kunne føre til at handelsreiser ut av 

regionen erstattes med lokale handelsreiser. Kommunen mener derfor at endring 
av reguleringsplanen er i tråd med lokaliseringsprinsippene i Regional plan for 
areal og transport der hensikten er å legge til rette for levende sentrum og å 

redusere bilreiser i forbindelse med handel. 
 

Når det gjelder tur- og ridesti nord i planområdet vil ikke endringen som 
behandles i denne saken påvirke omfanget av tillatt bebyggelse. Hele 
planområdet er regulert til næring og det er ikke snakk om en utvidelse av 

området. Hensynet til eksisterende tur- og ridesti vil bli et tema i en fremtidig 
byggesak. 

 
Sykkelparkering 
I sin høringsuttalelse ba Statsforvalteren om at det stilles krav til sykkelparkering 

i planen dersom tillatte varegrupper utvides. I gjeldende plan er det ikke krav til 
sykkelparkering. Kommunedirektørens vurdering er at det bør legges inn krav til 

minimum 1 sykkelparkeringsplass per 200 m2 salgsareal i planbestemmelsene 
for å tilrettelegge for alternativ til biltransport til og fra området. En viss andel av 
disse sykkelparkeringsplassene bør være utformet for lastesykkel for å 

tilrettelegge for et reelt transportalternativ til bil også for større varer. Minst 
halvparten av sykkelparkeringsplassene bør være overbygde. For eksempel vil da 

et bygg på 20 000 m2, hvor 10 000 m2 er salgsareal, kreve 50 
sykkelparkeringsplasser hvorav 25 plasser er overbygde, og 15 er tilrettelagt for 
lastesykler/sykkelvogner.  

 
Arealet som omfattes av bestemmelsen 

Statsforvalteren ba også i sin uttalelse kommunen om å vurdere å innskrenke 
arealet som skal omfattes av bestemmelsen. Kommunedirektørens vurdering er 
at det er krevende å skulle differensiere hvilke varegrupper som kan tillates på 

ulike deler av planområdet dersom definisjonen av plasskrevende varer endres til 
å inkludere møbler, hvite og brunevarer. Det er i dag tillatt med plasskrevende 

varer på hele planområdet og eiendommen i sør er utbygd og har etablerte 
virksomheter. Et alternativ vil kunne være å beholde gjeldende definisjon på 

plasskrevende varer i planen (motorkjøretøy, landbruksmaskiner, 
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trelast/byggevarer og planter/hageartikler) men å spesifisere at det i tillegg 
tillates handel med møbler, hvite- og brunevarer på eiendommene 104/48 og 

104/47. Planen må da sendes tilbake for ny behandling for å dele planområdet 
opp i to felt. Kommunedirektørens vurdering er at et slikt alternativ ikke vil få så 
stor betydning for dagens situasjon da det allerede er etablert to 

møbelforretninger på eiendom 104/46 og som følge av en tidligere 
dispensasjonssak.  

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren vurderer at endring av reguleringsplan for Nygård 

næringspark er godt nok opplyst og anbefaler at endring av planen vedtas med 
reviderte bestemmelser. Endring av planen vedtas med innsigelser fra Statens 

Vegvesen og Nordre Follo kommune og sendes til Kommunal- og 
distriktsdepartementet for endelig avgjørelse. 

 
Kan vedtaket påklages? 
Ja 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Endringen har ikke rettsvirkning før Kommunal- og distriktsdepartementet har 
fattet endelig avgjørelse i saken og eventuelt ikke tatt innsigelsene til følge. 
 

Alternativ innstilling: 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Ås kommunestyre å sende 
endring av Reguleringsplan for Nygård Næringspark R-272 tilbake til ny 

behandling. Følgende endringer skal innarbeides i planen: 
 

1. Planområdet deles opp i felt for å differensiere hvor det er tillatt med handel 
med møbler, hvite og brunevarer. 
 

2. Ny bestemmelse § 3.1 skal lyde:  
Innenfor planområdet kan det oppføres bygninger for industri og lager samt 

forretning for plasskrevende varehandel (motorkjøretøy, landbruksmaskiner, 
trelast/byggevarer og planter/hageartikler).  

På felt xx tillates i tillegg forretninger for varehandel med møbler, hvite- og 
brunevarer  
 

3. … 
 

Endring av planen vedtas med innsigelser fra Statens Vegvesen og Nordre Follo 

kommune. 
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-------- 

 

Saksfremlegg 
 

Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets vedtatte årsplan for 2023 til orientering. 

 
Ås, 30.11.2022 

 
Tom-Arne Tørfoss Emil Schmidt 
kommunedirektør Økonomisjef 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
 

Vedlegg:  
 
Vedlegg: 

Oversendelse av sak til KST - Kontrollutvalgets årsplan 2023 
Saksutskrift - Kontrollutvalgets årsplan 2023 

Ås KU Oversikt over saker til behandling 2023 
Kontrollutvalgets årsplan 2023 - Ås 
Saksutskrift - Kontrollutvalgets årsplan 2023 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Viken kontrollutvalgssekretariat IKS  
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Saksutredning: 
 

Kontrollutvalgets sekretariat oversendt 28.11.2022 sak fra kontrollutvalget til 
kommunestyret om kontrollutvalgets årsplan for 2023, jf. vedlagt saksutskrift 
med vedlegg. 

 
 

Saken legges frem for kommunestyret som egen ordinær sak med 
kontrollutvalgets innstilling. 
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