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Saker til behandling  

 
K-83/18 
Åsgård skole. Konsept. Eventuelle konsekvenser av innsigelser til 
reguleringsplanen 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  16/00157-15 
Saksgang  Møtedato 

1 Plan- og byggekomiteen 12/18 26.09.2018 
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 68/18 27.09.2018 
3 Formannskapet 79/18 10.10.2018 
4 Formannskapet 89/18 21.11.2018 
5 Kommunestyret 83/18 21.11.2018 
 
 

 
Formannskapets innstilling 21.11.2018: 
Formannskapets innstilling legges fram i møtet.  
 

_____ 
 

Se oppfølging av formannskapets spørsmål i vedlegg 2 og 3. 
 
Formannskapets utsettelsesvedtak 10.10.2018: 
Formannskapet utsetter saken og ber om vurdering av følgende: 
1. Mulighet for å erverve grunn på Søråsjordet. Mulighet for å justere skoleveien. 
2. Sjekke alternative løsninger for mer begrenset vern av bygningene i området. 
3. Er det behov for å øke utover 3 etasjer? 
 
 
 

INNSTILLINGER: 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs (HTM) innstilling 27.09.2018: 
1. Planleggingen av Åsgård skole videreføres iht. vedtak i K-Sak 43/18 med 

følgende endringer (alternativ 2): 
- Midtgard videreføres 
- «Det gule huset» (Stallen) videreføres 

2. Ungdomsklubben videreføres i Midtgard som i dag. 
3. Hvilke kommunale virksomheter som skal benytte «det gule huset» må utredes 

nærmere.  
4. Detaljreguleringsplanen for Åsgård skole revideres iht. dette vedtaket. 

_____ 
 
Plan- og byggekomiteens (PBK) innstilling 26.09.2018: 
Plan- og byggekomiteen anbefaler at planområdet utvides vestover på Søråsjordet. 
Skoleveien flyttes vestover i flukt med Søråsteigen barnehage og avgrenser 
skoletomten mot vest. Nåværende skolebygg 4 og 5 rives. Bevaringsverdige bygg 
D6, Midtgard og det gule huset rives ikke. Fremtidig bruk av disse avklares senere. 

_____ 
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UTVALGSBEHANDLINGER: 
 

Formannskapets behandling 10.10.2018: 
Arne Hillestad (FrP) fremmet forslag om Plan- og byggekomiteens innstilling som 
alternativ til HTM’s innstilling. 
 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 
1. Det gule huset rives og bygges i tråd med stedlige kulturminnehensyn. Bygget 

skal benyttes til skoleformål. 
2. Midtgård benyttes til skoleformål.  
3. D6 bevares med eksisterende beliggenhet. 
4. De nye byggene for øvrig etableres med 2-4 etasjer. 
 
Jorunn Nakken (V) tok opp Venstres forslag i HTM 27.09.2018. 
Rehabiliteringen av Åsgård skole planlegges videre for 2 paralleller og flerbrukshall, 
slik at verken D6, Midtgard eller det gule huset rives eller flyttes. 
 

For å ivareta behovet for økt kapasitet i Åsgård krets, planlegges et nytt skoleanlegg 
for 2 paralleller lenger syd i skolekretsen som kan fange opp barna fra den delen av 
kommunen. Denne skoletomten må være stor nok til å huse 4 paralleller en gang i 
fremtiden. 
 
Ola Nordal (Ap) fremmet følgende omforente utsettelsesforslag: 
Formannskapet utsetter saken og ber rådmannen om vurdering av følgende: 
1. Mulighet for å erverve grunn på Søråsjordet. Mulighet for å justere skoleveien. 
2. Sjekke alternative løsninger for mer begrenset vern av bygningene i området. 
3. Er det behov for å øke utover 3 etasjer? 
 
Votering: Det omforente utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets utsettelsesvedtak 10.10.2018: Se øverst i saken. 

_____ 
  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs (HTM) behandling 27.09.2018: 
Trine Hvoslef-Eide (V) fremmet følgende forslag: 
Rehabiliteringen av Åsgård skole planlegges videre for 2 paralleller og flerbrukshall, 
slik at verken D6, Midtgard eller det gule huset rives eller flyttes. 
 
For å ivareta behovet for økt kapasitet i Åsgård krets, planlegges et nytt skoleanlegg 
for 2 paralleller lenger syd i skolekretsen som kan fange opp barna fra den delen av 
kommunen. Denne skoletomten må være stor nok til å huse 4 paralleller en gang i 
fremtiden. 
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmed forslag om plan- og byggekomiteens innstilling av 
26.09.2018. 
 
Zara Mushtaq Berg (H) fremmet forslag om alternativ 1, jf. kommunestyrets vedtak av 
20.06.2018. 
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Votering: 
Det ble votert over V- og Hs forslag separat, deretter ble FrPs forslag satt opp mot 
rådmannens innstilling ved alternativ votering: 

- Vs forslag ble nedstemt 7-2 (MDG, V) 
- Hs forslag ble nedstemt 7-2 (2H) 
- Rådmannens innstilling ble tiltrådt 5-4 (3Ap, FrP) mot FrPs forslag 

 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 27.09.2018: 
Se under innstillinger øverst i saken. 

_____ 
 
 
Plan- og byggekomiteens behandling 26.09.2018: 
Plan og byggekomiteen drøftet seg fram til følgende forslag: Tilsvarer plan- og 
byggekomiteens innstilling. 
 
Votering: Plan- og byggekomiteens forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Plan- og byggekomiteens innstilling 26.09.2018: 
Se under innstillinger øverst i saken.  

_____ 
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Planleggingen av Åsgård skole videreføres iht. vedtak i K-Sak 43/18 med 

følgende endringer (alternativ 2): 
- Midtgard videreføres 
- «Det gule huset» (Stallen) videreføres 

2. Ungdomsklubben videreføres i Midtgard som i dag. 
3.  Hvilke kommunale virksomheter som skal benytte «det gule huset» må utredes 

nærmere.  
4. Detaljreguleringsplanen for Åsgård skole revideres iht. dette vedtaket. 
 
 
Ås, 14.09.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Etatssjef teknikk og miljø 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Plan- og byggekomiteen 
Hovedutvalget for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 

Vedlegg: 
1. Brev fra Akershus fylkeskommune av 11.05.18. Administrativ innsigelse 
2. Åsgård skole. Konsept. Eventuelle konsekvenser av innsigelser til 
reguleringsplanen. Oppfølging av vedtak i Formannskapet den 10.10.2018 
3. Brev fra NMBU av 15.10.2018 - Svar på henvendelse fra Ås kommune angående 
mulighet for salg av deler av Søråsjordet 
 

Tidligere politisk behandling: 
PBK-Sak 3/16 Åsgård skole - mulighetsstudie på Søråsjordet 
PBK-Sak 20/16 Mulighetsstudie  
HOK-Sak 6/17 Mulighetsstudie  
HTM-Sak 1/17 Mulighetsstudie  
HTM-Sak 82/17 R - 317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole - framdrift  
F-Sak 80/17 R - 317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole - framdrift  
K-Sak 62/17 R - 317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole - framdrift  
HTM-Sak 14/18 R - 317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole 

UR-Sak 10/18 Åsgård skole. Konsept 
RMNF-Sak 10/18 Åsgård skole. Konsept 
PBK-Sak 9/18 Åsgård skole. Konsept 
HOK-Sak 15/18 Åsgård skole. Konsept 
HTM-Sak 37/18 Åsgård skole. Konsept 
F-Sak 50/18. Åsgård skole. Konsept 
K-Sak 43/18 Åsgård skole. Konsept 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok den 20. juni 2018 (K-Sak 43/18) et konsept for Åsgård skole.  
 
Det har kommet innsigelser til reguleringsplanen fra Akershus fylkeskommune (AFK), 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Statens vegvesen. AFK har fremmet innsigelse 
til mulig riving av Midtgard og administrasjonsbygget (stallen), jf. vedlagte brev fra 
AFK datert 11. mai 2018. Etter som innsigelsene fra AFK er i strid med 
kommunestyrets vedtak er konsekvenser av den spesifikke innsigelsen utredet 
særskilt.  
 
De øvrige innsigelsene har mindre konsekvenser og vil bli kommentert og utkvittert i 
forbindelse med den videre behandling av reguleringsplanen. 
 
Fakta i saken: 
AFK har i sitt brev datert 11. mai 2018 angående administrativ innsigelse til 
detaljreguleringsplanen for Åsgård skole konkludert med blant annet følgende: 
 

«Fylkesrådmannen fremmer en administrativ innsigelse til at bevaringsreguleringen 
for Midtgard og administrasjonsbygningen, som i dag er regulert til spesialområde 
med formål bevaring, ikke opprettholdes. Innsigelsen gjelder også det forhold at 
dagens hensynssone lagt over helheten av det bevaringsverdige bygningsmiljøet 
fjernes.» 
 
Administrasjonen har med bakgrunn i dette avholdt et dialogmøte med AFK den 31. 
august 2018. Hensikten med møtet var å avklare hvilke endringer som ev. må gjøres 
i reguleringsplanen for at AFK kan frafalle sin innsigelse med hensyn til nyere tids 
kulturminner. Følgende forslag ble presentert av AFK: 
 
«For fylkeskommunen er det den manglende bevaringen av Åsgård skoles ulike 
historiske lag og mangelen på markering av skoleanleggets bevaringsverdige 
tunstruktur, som er det problematiske. I justerte løsning som ble skissert legges en 
hensynssone over det gamle skoleanlegget tilsvarende dagens hensynssone. 
Hensynssonen er viktig for å vise at dette er et bevaringsverdig miljø, og at det må 
tas særlig hensyn til helheten og tunkarakteren i forbindelse med eventuelle nye 
tiltak. I skissen blir også bygningen kalt Midtgard bevart og bevaringsregulert. Bygget 
er oppført i 1917 som gymsal og tilbygget med en sløydsal i 1953. 
Administrasjonsbygget oppført i 1943 og siden tilbygget på 1950-tallet, er ikke tenkt 
videreført med dagens bevaringsregulering. 
Bebyggelse oppført etter andre verdenskrig rives mange steder, kanskje fordi 
byggene ennå er så unge at det er krevende å se verdien av dem. Midtgard er en 
bygning som både representerer den eldste delen av anleggets historie og en 
videreutvikling av anlegget gjennom tilbygget fra 1953. Sånn sett vil skolens ulike 
historiske lag bli bevart gjennom bevaring av denne bygningen. Det er ønskelig at 
administrasjonsbygningen også søkes bevart. Dersom bygningen likevel ikke lar seg 
tilpasse ny bruk, bør det sikres gjennom bestemmelser at en eventuell ny bygning får 
samme plassering og volum som dagens bygning. Dette vil være vesentlig for å 
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bevare den viktige tunkarakteren. Dersom kommunen kan legge inn slike endringer, 
mener vi at vårt grunnlag for innsigelse med hensyn til nyere tids kulturminner 
bortfaller. 
 
Med bakgrunn i tilbakemeldingen fra AFK er det utredet to alternative konsept for 
Åsgård skole: 
 
Alternativ 1: Kommunestyrets vedtak av 20.06.18 (K-Sak 43/18) 
 

 Åsgård skole planlegges videre basert på følgende forutsetninger: 
o Rødskolen videreføres med dagens virksomhet 
o Paviljong 4 og 5 rives 
o Midtgard rives 
o Det gule huset (Stallen) rives 
o Det etableres et nytt skolebygg i 3 etasjer, over bakken, som dekker 

skolens behov inkl. flerbrukshall 
 
Alternativ 2: Løsning skissert i møtet med AFK 
 

 Åsgård skole planlegges videre basert på følgende forutsetninger: 
o Rødskolen videreføres med dagens virksomhet 
o Paviljong 4 og 5 rives 
o Midtgard videreføres 
o Det gule huset (Stallen) videreføres 
o Det etableres et nytt skolebygg i 3 etasjer, over bakken, som dekker 

skolens behov inkl. flerbrukshall 
 

Vurdering: 
 
Alternativ 1 
Løsning iht. Kommunestyrets vedtak av 20.06.18 (K-Sak 43/18). Det etableres et nytt 
skolebygg i 3 etasjer, over bakken, som dekker skolens behov inkl. flerbrukshall. 
Paviljong 3, 4 og 5, Midtgard og det gule huset rives. 
 
Uteareal 
Med forutsetningene over vil totalt gjenværende uteareal bli 16 559 m², eller 21,1 m² 
pr elev (784 elever). 
 
Videre prosess for alternativ 1 
Den videre prosessen blir omtrent som følger: 
 

 Opprinnelig forslag må justeres etter vedtak i HTM og K-styre.  
 Ny 1. gangs behandling (desember), deretter nytt offentlig ettersyn i 6 uker, 

2. gangs behandling og så til endelig vedtak i Kommunestyret (våren 
2019). 

 Vedtak med innsigelse behandles i Fylkestinget, erfaringsmessig  
ca. 3 måneder etter vedtak. Hvis Fylkestinget opprettholder innsigelsen 
kan det ta inntil 6-9 måneder før mekling gjennomføres. 
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Framdrift 
Med prosessen beskrevet over, kan arbeidet med forprosjektet for Åsgård skole i 
beste fall starte opp igjen høsten 2019 eller i verste fall våren 2020. Skolen kan da 
tidligst stå ferdig til skolestart høsten 2023, eller i verste fall 6-9 måneder senere. 
 
Økonomi 
Alternativet er kostnadsberegnet til ca. 350 mill. kroner (ekskl. mva). I tillegg kommer 
kostnader for reetablering av Ungdomsklubben og lokaler for virksomheten som i dag 
er lokalisert i «det gule huset». 
 
Alternativ 2 
Løsning som skissert i dialogmøte mellom administrasjonen og AFK den 31.08.18. 
Det etableres et nytt skolebygg i 3 etasjer, over bakken, som dekker skolens behov 
inkl. flerbrukshall. Paviljong 3, 4 og 5 rives. Midtgard og «det gule huset» bevares. 
 
Uteareal 
Med forutsetningene over vil totalt gjenværende uteareal bli 15 794 m², eller 20,1 m² 
pr elev (784 elever). Arealet «på tunet» mellom Midtgard, «det gule huset», 
Bankbygget og Rødskolen utgjør ca. 2 000 m². 
 
Videre bruk av Midtgard 
Det vurderes som krevende å benytte Midtgard som en del av skolearealet. Hvis 
Midtgard bevares anbefales det derfor at Ungdomsklubben forblir der de er i dag. 
 
Videre bruk av «det gule huset» 
Hvis det «gule huset» blir bevart, må framtidig virksomhet utredes nærmere. Det 
anbefales ikke å erstattes bygget med et nybygg med samme «plassering og 
volum». 
 
Videre prosess 
Den videre prosessen blir omtrent som følger: 
 

 Opprinnelig forslag må justeres for å imøtekomme innsigelse(r) og ta hensyn 
til nye forutsetninger (riving av paviljong 4 og 5).  

 Ny 1. gangs behandling (desember), deretter nytt offentlig ettersyn i 6 uker, 2. 
gangs behandling og så til endelig vedtak i Kommunestyret (våren 2019). 

 
Framdrift 
Med prosessen beskrevet over, kan arbeidet med forprosjektet for Åsgård skole 
starte opp igjen våren 2019. Skolen kan da tidligst stå ferdig høsten 2022. 
 
Økonomi 
Alternativet er kostnadsberegnet til ca. 350 mill. kroner (ekskl. mva). I tillegg kommer 
kostnader for utvendig rehabilitering av Midtgard. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Det antas at en riving av Midtgard og «det gule huset» gir et dårligere CO²-regnskap 
enn det man oppnår ved å videreføre byggene. Byggene har en dårlig 
energieffektivitet, men ved å videreføre byggene unngår man riveavfall og 
produksjon av materialer til erstatningsbygg.   
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Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at planleggingen av Åsgård skole videreføres iht. alternativ 2 
for å imøtekomme innsigelsene fra Akershus fylkeskommune vedrørende 
reguleringsplanen. 
Selv om Midtgard og «det gule huset» blir bevart/stående på tomten, anses det mulig 
å etablere en ny skole med tilfredsstillende utearealer. 
Det er økonomisk fordelaktig å la Midtgard og «det gule huset» bli stående, da dette 
reduserer behov for erstatningsarealer til virksomhetene som i dag benytter byggene. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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K-84/18 
Rustad skole. Materialvalg på uteområdene 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  16/00140-62 
Saksgang  Møtedato 

1. Plan- og byggekomiteen 17/18 31.10.2018 
 2. Kommunestyret 84/18 21.11.2018 
 
 

Plan- og byggekomiteens (PBK) vedtak 31.10.2018:  
- mindretallsanket til kommunestyret 
 
1. Uteområdene etableres med følgende underlag (jf. tegning): 

 Område 1 - Gressplen med armeringsmatte rundt sklien 

 Område 2 - Gressplen med armeringsmatte 

 Område 3 - Gressplen med armeringsmatte 

 Område 4 - Gressplen med armeringsmatte 

 Område 5 – Gummibelegg 

 Område 6 – Gummibelegg 

 Område 7 - Gressplen med armeringsmatte 

 Område 8 - Gressplen med betongarmering 

 Område 9 - Gressplen med betongarmering 

 Øvrige mindre områder som er prosjektert med kunstgress, erstattes med 
           smågatestein 
 
2. For å redusere den mulige helsemessige påvirkningen for brukerne forutsettes at 
støtdempende gummibelegg ikke skal inneholde PAH og resirkulerte bildekk. 
 
3. Kunstgress ved hovedinngang erstattes med naturgress. 

_____ 
 

 
Plan og byggekomiteens (PBK) behandling 31.10.2018: 
Kristine Sand (R) fremmet følgende forslag: 
Det skal ikke benyttes plast eller gummidekke på lekearealene på Rustad skole. 
Arkitekten bes finne andre alternativer. 
 
Johan Alnes (Ap) og Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende omforente forslag: 
«Uteområdene etableres med følgende underlag (jf. tegning): 

 Område 1 - Gressplen med armeringsmatte rundt sklien 

 Område 2 - Gressplen med armeringsmatte 

 Område 3 - Gressplen med armeringsmatte 

 Område 4 - Gressplen med armeringsmatte 

 Område 5 – Gummibelegg 

 Område 6 – Gummibelegg 

 Område 7 - Gressplen med armeringsmatte 

 Område 8 - Gressplen med betongarmering 

 Område 9 - Gressplen med betongarmering» 
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Grete Grindal Patil (KrF) fremmet følgende forslag til justering av Ap og FrPs 
omforente forslag: 
«Område 5 – Bark» 
 
Bjørn Leivestad (H) fremmet følgende forslag: 
«For å redusere den mulige helsemessige påvirkningen for brukerne forutsettes at 
støtdempende gummibelegg ikke skal inneholde PAH og resirkulerte bildekk.» 
 
Følgene fellesforslag ble fremmet som nytt siste punkt: 
«Kunstgress ved hovedinngang erstattes med naturgress.» 
 
Votering: 
Rs forslag ble nedstemt 3-2 (KrF, R) 
 
Ap og FrPs omforente forslag ble stemt over punktvis ved alternativ votering mot 
rådmannens innstilling med KrFs endringsforslag. Det omforente forslaget ble vedtatt 
med følgende votering: 

 Område 1, 4-1 (R) 

 Område 2, 4-1 (R) 

 Område 3, 4-1 (R) 

 Område 4, 4-1 (R) 

 Område 5, 3-2 (KrF,R) 

 Område 6, 4-1 (R) 

 Område 7, 4-1 (R) 

 Område 8, enstemmig 

 Område 9, enstemmig 
 

Hs forslag og fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Mindretallsanke til kommunestyret fremmet av R og KrF 31.10.2018: 
Kristine Sand (R) og Grete Grindal Patil (KrF) fremmet en mindretallsanke til 
kommunestyret, jf. Ås kommunes reglementer punkt 10.2.2.3. 
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Saksfremlegg 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Uteområdene etableres med følgende underlag (jf. tegning): 

 Område 1 - Gressplen med armeringsmatte rundt sklien. Foran avslutningen 
 på sklien etableres et område med gummibelegg. 
 Område 2 – Gummibelegg 
 Område 3 – Gummibelegg 
 Område 4 – Gummibelegg 
 Område 5 – Gummibelegg 
 Område 6 – Gummibelegg 
 Område 7 – Gressplen med armeringsmatte 
 Område 8-9 – Asfalt 
 Øvrige mindre områder som er prosjektert med kunstgress, erstattes med 
      smågatestein. 

 
Ås, 09.11.2018 
 
 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Etatsjef teknikk og miljø 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Plan- og byggekomiteen  
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Notat fallunderlag Rustad skole Rambøll AS 16.10.18 
2. Rustad skole_forslag fallunderlag A3 stående 
3. L-00-01 Landskapsplan rev D 
4. Valg av fallunderlagsprodukter for skoler og barnehager av Lekeplassinspektøren 
AS (NYTT VEDLEGG) 
5. Notat fallunderlag Rustad skole Lekeplassinspektøren AS (NYTT VEDLEGG) 
6. Notat fra rektor ved Rustad skole og ergoterapeut i Ås kommune vedrørende 
fallunderlag ved Rustad skole (NYTT VEDLEGG) 
7. Uttalelse fra kommunelegen - Dekke nye Rustad skole 
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Tidligere politisk behandling: 
K-sak 72/14, Skolekapasitet frem mot 2030 
K-sak 51/15, Kapasitetsutvidelse av avdeling Rustadtunet – Rustad skole 
PBK-sak 5/16, Rustad skole, godkjennelse av forprosjekt 
K-sak 33/16, Rustad skole – godkjennelse av forprosjekt 
PBK-sak 11/16, Rustad skole – utvidelse av flerbrukshall med tribune 
Sak 16/00138-33 Økonomiske konsekvenser av endret utomhusplan for nye Rustad 
Skole 
 
PBK-sak 17/18, Rustad skole. Materialvalg på uteområdene. 
Plan- og byggekomiteens vedtak 31.10.2018: 
- mindretallsanket til kommunestyret 
 
PBK-sak 17/18 legges frem for kommunestyret med følgende 
endringer/tilførsler:  
Vedlegg 1 er påført dato og avsender.  
Vedlegg 4 og 5 ble delt ut i PBK-møtet den 31.10.2018, men lå ikke ved saken 
når den ble publisert. Vedleggene er påført dato og avsender. 
Vedlegg 6 og 7 utgjør ny info i saken.  
For øvrig er saken uforandret 
Opprinnelig sak foreligger på kommunens hjemmeside under PBK møte 
31.10.2018. 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag:  
På møtet i Plan- og byggekomitéen den 26.09.2018 ble bruk av gummi som underlag  
under lekeapparatene på Rustad skole diskutert.  
Rådmannen har i etterkant av møtet blitt bedt om å vurdere følgende forhold:  

 Se på andelen av kunstmaterialer som er planlagt benyttet i skolegården iht. 
prosjektert løsning.  

 Kartlegge muligheter og begrensninger for å endre fra kunstdekke til mer 
naturlige materialer, på alle sider av skolebygget.  

 Se på kunstgress på alle mindre områder og vurdere å bytte til f. eks. bark 
under store klatreapparater og husker.  

 
I tillegg ønskes det at berørte parter gir sin uttalelse i en høring. 
 
Rådmannen har med bakgrunn i ovennevnte oppdrag foretatt en ny vurdering av  
materialbruk på uteområdene i samråd med entreprenørens landskapsarkitekt  
(LARK). I tillegg er Ås kommunes rammeavtaleleverandør på kontroll av kommunens 
lekeapparater bedt om en uttalelse.  
 
Rektor ved Rustad skole og ergoterapeuten i Ås kommune har gitt sine kommentarer 
i en høring. 
  
Fakta i saken:  
I den prosjekterte utomhusplanen for Rustad skole er det benyttet kunstmaterialer i  
syv områder (markert med nr. 1-9) på vedlagte tegning.  
 
Område 1 – Terrengsklie  
Underlag prosjektert med kunstgress. Det vil bli mye slitasje på terrenget rundt  
sklien. Underlag som bark, flis og sand fungerer dårlig i skrånende terreng. Hvis det  
anlegges gress uten armeringsmatte, vil gresset slites ned til et jordlag som vil føre 
med seg mye søle som blir dratt med inn på de omliggende områdene. 
  
Det anbefales en løsning med gressplen og armeringsmatte rundt sklien. Foran 
avslutningen på sklien anbefales det et område med gummibelegg.  
 
Område 2 – Husker  
Underlag prosjektert med kunstgress. Det kan benyttes underlag av bark eller sand, 
men en slik løsning vil medføre økte vedlikeholdskostnader. Bark og sand vil bli dratt 
inn på tilstøtende områder og slitasje kan føre til at den ønskede støtdempende 
effekten under lekeapparatene ikke blir god nok. På høsten/vinteren vil bark og sand  
fryse. Huskene kan derfor i ytterste fall måtte stenges i perioder med frost.  
Gressplen med armeringsmatte kan også benyttes her, men slitasje kan føre til at 
armeringsmatten tråkkes ned i bakken under huskene slik at de støtdempende 
egenskapene blir redusert.  
 
Det anbefales at området under huskene utføres med gummibelegg. 
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Område 3 – Hengekøyer  
Underlag prosjektert med kunstgress. Her gjelder de samme forholdene som  
beskrevet for område 2.  
 
Det anbefales at området under huskene utføres med gummibelegg.  
 
Område 4 – Sekskantet huskestativ  
Underlag prosjektert med gummibelegg. Under huskestativet må dekket ta opp en  
liten høydeforskjell mellom asfalt og terreng (ca. 40 cm). Som for område 1 vil et 
dekke av bark eller sand skli vekk. Naturgress uten armeringsmatte kan ikke benyttes 
pga. krav til støtdempende egenskaper.  
 
Det anbefales at området utføres med gummibelegg.  
 
Område 5 – Klatrestativ  
Underlag prosjektert med gummibelegg. Som for område 4 vil naturgress uten 
armeringsmatte ikke kunne benyttes pga. krav til støtdempende egenskaper. 
  
Det anbefales at området utføres med gummibelegg. 
 
Område 6 – Rustadtunet  
Underlag prosjektert med gummibelegg. Området har strenge krav til universell  
tilgjengelighet. Gress, sand og bark vil ofte bli for mykt for rullestoler. Det vises også  
til uttalelse fra ergoterapeuten i Ås kommune.  
 
Det anbefales at området utføres med gummibelegg.  
 
Område 7 – Gummidekke og kunstgress sør for skolen  
Underlag prosjektert med gummibelegg og kunstgress. Området er såpass stort at 
slitasjen blir jevnere enn på de øvrige områdene. Naturgress uten armeringsmatte 
kan ikke benyttes pga. krav til støtdempende egenskaper.  
 
Det anbefales at området utføres med gressplen med armeringsmatter.  
 
Område 8-9 – Parkering og sykkelparkering  
Prosjektert som asfaltdekke. Områdene anbefales bygd som forutsatt med  
asfaltdekke.  
 
I den prosjekterte utomhusplanen er det i tillegg en del mindre områder med 
kunstgress. Disse områdene er nå tatt bort og foreslått erstattet med smågatestein. 
  
Uttalelse fra ergoterapeut  
Det er innhentet uttalelse fra ergoterapeut for barn og unge i Ås kommune, enhet for  
folkehelse og frivillighet:  
 
Om klatrestativet/klatrehave (5) har plattformer som er store nok til at barn med fysisk  
funksjonsnedsettelse har plass til å sitte og hvile sammen med andre barn og slik  
kan delta i leken ved å være her, bruke dem som utgangspunkt, så ville jeg anbefalt  
gummidekke her. Dette er et område hvor barn med fysisk funksjonsnedsettelse  
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tidligere har vært ekskludert/utestengt i leken pga.utilgjengelighet. Gummidekke er 
mest tilgjengelig for rullestolbrukere, sand er håpløst, bark må jeg si jeg har liten 
erfaring med mht. framkommelighet for denne gruppen, men vurderer den som  
såpass «myk» og ustabil at det vil gjøre det vanskelig for rullestolbrukere å komme  
fram.  
Benken rundt – som samtidig utjevner en nivåforskjell – bør gjøres litt mindre i  
utstrekning og få en «rampeløsning» i enden mot buskene/vei slik at rullestolbrukere 
kommer til.  
 
Om man må velge bark ett sted ville jeg heller valgt et område som f. eks  
sekskantet huskestativ, med en kombinasjon der det er gummidekke til en eller to av  
huskene, slik at de kan benyttes med noe tilrettelegging for barn med fysisk  
funksjonsnedsettelse (som det gjøres på Rustad skole/modulbygget i dag).  
Fugleredehuska vil jo mange barn kunne bruke, slik at den også bør være tilgjengelig  
(gummidekke).  
 
Når det gjelder dekke som gress med armeringsmatter, vet jeg ikke dimensjonen på  
hullene. Dimensjonen vil innvirke på tilgjengeligheten for rullestolbrukere. Er det små  
hull er det enklere, større hull blir vanskeligere da svinghjulene/de små hjulene foran 
på rullestolen. De vil sette seg nedi og komme på tvers.  
 
Uttalelse fra rektor ved Rustad skole  
Vi opplever forslagene på underlag på de ulike områdene som hensiktsmessige i 
forhold til kvaliteten på fallunderlagene. Gressarmeringen vil gi et mykt inntrykk. Det  
er to ting som er ekstra viktig for oss angående underlagene på uteområdet:  

1) Størst mulig område er mest mulig tilgjengelig for alle våre elever. I seg selv 
byr dette på opplagte dilemmaer som krever vurderinger. Vi har ikke rukket å 
se i detalj på alle områdene.  

2) At vi får et renest mulig innemiljø. Vi har ikke grovgarderober på nye Rustad 
skole, så vi er avhengige av at områdene med underlag som sand, grus og 
bark ikke ligger for nære inngangene våre.  

 
Økonomiske konsekvenser:  
De anbefalte endringene får ingen vesentlig kostnadskonsekvens.  
 
Konklusjon med begrunnelse:  
Rådmannen anbefaler at de aktuelle områdene (1-9) utføres med følgende dekke:  
Område 1 - Gressplen med armeringsmatte rundt sklien. Foran avslutningen på 
sklien etableres et område med gummibelegg.  
Område 2 – Gummibelegg  
Område 3 – Gummibelegg  
Område 4 – Gummibelegg 
Område 5 – Gummibelegg  
Område 6 – Gummibelegg   
Område 7 – Gressplen med armeringsmatte   
Område 8-9 – Asfalt  
 
Skolens uteområder må utformes slik at barn med fysisk funksjonsnedsettelse blir 
inkludert i leken i skolegården. Underlag som sand, bark og gress vurderes som for 
myke for rullestolbrukere.  
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Underlag for lekeapparater må tilfredsstille kravene til støtdemping. På høst/vinter vil  
underlag av sand og bark fryse, noe som gjør at lekeapparatene kan måtte stenges i 
deler av året. Gress uten armeringsmatte er ikke godkjent som fallunderlag med  
høyde over 1 meter. 
  
Rustad skole bygges uten grovgarderober, noe som gjør at områder med underlag 
av sand og bark ikke kan ligge for nærme inngangen til skolen.  
Dette vil føre til dårligere innemiljø.  
 
Kan vedtaket påklages?  
Nei  
 
Ikrafttredelse av vedtaket:  
Umiddelbart 
 
 

  



Ås kommune 

Kommunestyret 21.11.2018  Side 18 av 39 

 

K-85/18 
R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Klage på vedtak 
 
Saksbehandler:  Magnus Ohren Saksnr.:  16/02835-96 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 77/18 01.11.2018 
2 Kommunestyret 85/18 21.11.2018 
 
 
 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs (HTM) innstilling 01.11.2018:  
Kommunestyret har vurdert klagen i medhold av flv. § 33. Kommunestyret finner at 
klagers anførsler ikke utgjør nye momenter som medfører en annen vurdering av 
saken enn det som fremkommer av vedtak datert 20.06.2018. Kommunestyret 
opprettholder vedtak av reguleringsplan R-311 for del av Skogveien, datert 
20.06.2018. Klagen tas således ikke til følge. 
 
Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. 
 
Klagen gis ikke oppsettende virkning. 
 

_____ 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs(HTM) behandling 01.11.2018:  
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet forslag om rådmannens innstilling, med følgende tillegg: 

 Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse 

 Klagen gis ikke oppsettende virkning 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med FrPs første tillegg ble enstemmig tiltrådt. 
Andre tillegg ble tiltrådt 8-1 (SV). 

_____ 
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Saksfremlegg 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret har vurdert klagen i medhold av flv. § 33. Kommunestyret finner at 
klagers anførsler ikke utgjør nye momenter som medfører en annen vurdering av 
saken enn det som fremkommer av vedtak datert 20.06.2018. Kommunestyret 
opprettholder vedtak av reguleringsplan R-311 for del av Skogveien, datert 
20.06.2018. Klagen tas således ikke til følge. 
 
Ås, 22.10.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Kommunestyret 
 
Vedlegg:  
 
Vedlegg: 
1. Klage på vedtak av reguleringsplan for del av Skogveien - Carl Birger Alm 
2. Saksutskrift Kommunestyret, datert 20.06.2018 
3. Folkehelsenotat, revidert 30.04.2018 
4. Forslag til miljøoppfølgningsplan, revidert 30.04.2018 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Carl Birger Alm 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
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Saksutredning: 

 
Fakta i saken: 
Ås kommune vedtok forslag til reguleringsplan for del av Skogveien i møte 
20.06.2018. Reguleringsplanen omfatter etablering av boligbebyggelse for 
studentsamskipnaden i Ås gjennom ombygging og tillegg til den eksisterende 
studentboligbebyggelsen på Kaja. Reguleringsplanen tilrettelegger for etablering av 9 
nye boligblokker i området, som utvider tilbudet av studentboliger i området fra ca. 
200 i dag til ca. 1000 studentboligenheter. 
 
Et forslag til reguleringsplan er behandlet i kommunen i flere omganger. Forslag til 
planprogram ble fastsatt av HTM 24.08.2017, og et forslag til reguleringsplan ble 
behandlet første gang i møte 02.11.2017, og annen gang i møte 31.05.2018. 
Kommunestyret behandlet saken i møte 20.06.2018, sak 41/18. 
 
Kommunestyrets vedtak ble påklaget fra nabo til området i gnr 42 bnr 212, Carl 
Birger Alm, i etterkant av kunngjøring av kommunestyrevedtak. 
 
Klagen omfatter vurdering av folkehelse og risiko for helseskadelige virkninger ved 
utbygging for folk i nærmiljøet dersom utbyggingsperioden trekker ut i tid. 
 
Rådmannens vurdering av klagen: 
Vedtaket er påklaget av én nabo. Innholdet i klagen er redegjort for under, punkt for 
punkt, med rådmannens kommentarer. 
 

1. Krav om finansieringsplan før en satte i gang prosjektet 
 
Et forslag til reguleringsplan fastsetter hensiktsmessig arealbruk, 
bebyggelsesmønster og bygningsvolum i et avgrenset område, og kan ikke omfatte 
bestemmelser som direkte omfatter økonomiske forhold. Det er dermed ikke 
anledning i henhold til plan- og bygningsloven å kreve at en finansieringsplan legges 
til grunn for vedtak av en reguleringsplan. Rådmannen betrakter derfor ikke forhold 
som berører finansering som et anliggende for behandling av forslag til 
reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. 
 

2. Bekymring for flere byggetrinn eller for at utbygging trekker ut i tid for inntil 5 år 
 

Rådmannen er enig i at det ville være uheldig om byggeperioden i området skulle 
trekke ut så lenge som inntil 5 år, men det er igjen forhold som ikke kan ivaretas i 
reguleringsplanen. Reguleringsplanen styrer hensiktsmessig utbyggingsmønster i et 
område som angir de fysiske rammene for videre utvikling av et område over tid. Det 
er ikke anledning til å fastsette begrensninger for byggeaktiviteten i området gjennom 
reguleringsplanen. 
 

3. Risiko for helseskadelige virkinger for folk i nærmiljøet, særlig knyttet til støy 
og støvplager, redusert trivsel og redusert livskvalitet som følge av utbygging. 
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Det er gjennom behandling av saken grundig vurdert hvilke konsekvenser 
reguleringsplanen vil gi for folkehelsen i Ås kommune, og det er kartlagt og fastsatt 
ulike avbøtende tiltak for å begrense støy og støvplager under anleggsperioden.  
 
Konsekvenser for folkehelsen i Ås kommune som følge av reguleringsplanen er 
vurdert i behandlingen blant annet i egen rapport, Notat – Folkehelsevurderinger i 
detaljregulering for Skogveien, vedlagt som vedlegg 3. Dokumentet har fulgt saken 
siden offentlig ettersyn. 
 
I tillegg legges til grunn retningslinjer for begrensning av støy i arealplanlegging, T-
1442/2016 for anleggsvirksomhet i området, og det er fastsatt bruk av retningslinjene 
i særegne bestemmelser om anleggsstøy, punkt 2.5 i vedtatte 
reguleringsbestemmelser. 
 
Videre er det stilt krav om bruk av miljøoppfølgingsprogram som skal fremlegges og 
godkjennes av kommunen før det gis rammetillatelse for byggeprosjekter i området. 
Miljøoppfølgingsplanen skal redegjøre for tiltak som skal tas i bruk i anleggsperioden 
for å minske støy og støvplager i nærområdet. Miljøoppfølgingsplanen skal 
behandles politisk for å sikre involvering av lokale interesser i spørsmålet. 
Barnehager i området skal inviteres til å delta for å vurdere aktuelle avbøtende tiltak 
som berører barnehagene.  
 

4. Klagen anfører at området bør bebygges med færre enheter enn hva som er 
vedtatt, og foreslår at det kun planlegges for 500 boliger. 

 
Hensiktsmessig arealutnyttelse i området samt boligantall er grundig vurdert i 
behandling av reguleringsplanen. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen finner ikke at klagers anførsler utgjør nye momenter som må medføre 
en annen vurdering av saken enn det som fremkommer av opprinnelig vedtak datert 
20.06.2018. Rådmannen mener at vedtak om reguleringsplan for del av Skogveien 
bør opprettholdes. Klagen tas således ikke til følge. 
 
Alternativer: 
Klagen tas til følge og kommunestyres vedtak omgjøres. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtak kan ikke påklages. Saken sendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for 
endelig avgjørelse. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-86/18 
R-304 Detaljreguleringsplan for Europankvartalet  –  
Gjennomgående vei 
 

Saksbehandler:  Magnus Ohren Saksnr.:  16/00669-17 
Saksgang  Møtedato 

1. Hovedutvalg for teknikk og miljø 69/18 27.09.2018 
2. Kommunestyret 86/18 21.11.2018 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs (HTM) innstilling 27.09.2018: 
1. Kommunestyret vedtar Alternativ 1 (nullalternativet) for kjøreadkomst til 

Europankvartalet. 
2. Kryssløsningen Raveien x Rådhusplassen forbedres. Finansieres i tråd med 

tidligere forutsetninger. 
_____ 

 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs (HTM)  behandling 27.09.2018: 
Zara Mushtaq Berg (H) fremmet forslag om utsettelse, med videre behandling etter 
en workshop med grunneierne, politikere og administrasjon. 
 

Trine Hvoslef-Eide (V) fremmet rådmannens innstilling med følgende unntakstillegg: 
«Tandberggården» med en passende tomt rundt, settes av til bevaring. Huset skal 
brukes til permanent visningssted for Tandbergs kunst og historien om hans liv. 
 

Else Jorunn Vestby (Ap) støttet utsettelsesforslaget og ba om at følgende punkter 
ses nærmere på, og følger saken: 

-  Å implementere krav til sosial boligbygging i planen, vurdere bl.a. 
tilvisningsrett og husbankfinansiering 

- Muligheten for å bevare Tandbergtomten 
- En bedre plassering av grøntområdet på tomten 
- Planens konsekvenser for sosial infrastruktur 

 

Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag: Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 

Votering: 
Hovedutvalget diskuterte seg frem til å votere over FrPs forslag. Forslaget ble 
enstemmig tiltrådt. 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs utsettelsesvedtak/innstilling 27.09.2018: 
Saken utsettes og spørsmålet om vei gjennom Europan-kvartalet legges frem for 
kommunestyret i møte den 24.10.2018 med utgangspunkt i rapporten «Vurdering av 
alternative kjøreadkomster. Sentrum Nord og Europankvartalet». 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling til kommunestyret er følgende: 
1. Kommunestyret vedtar Alternativ 1 (nullalternativet) for kjøreadkomst til 

Europankvartalet 
2. Kryssløsningen Raveien x Rådhusplassen forbedres. Finansieres i tråd med 

tidligere forutsetninger. 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljøs (HTM) vedtak 27.09.2018: 
Administrasjonen innkaller til et eget møte med grunneierne og hovedutvalg for 
teknikk og miljø, hvor grunneierne får muligheten til å presentere sitt syn på 
planforslaget. 
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Saksfremlegg 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling fra rådmannen. 
 
 
 
Ås, 12.11.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 27.09.2018 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Vurdering av alternative kjøreadkomster. Sentrum Nord og Europankvartalet, datert 
21-08-2018 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Ingen.  
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Intern oppfølging  
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
I forbindelse med behandling av vei- og gateplan for Ås sentrum vedtok 
kommunestyret i møte 21.03.2018 at det skulle utredes mulighet for gjennomgående 
vei gjennom «Europankvartalet».  
 
Atkomst til planområdet for Europankvartalet er i utgangspunktet foreslått fra 
Brekkeveien med felles parkeringsanlegg under bakken. Planområdet for øvrig 
ønskes holdt fritt for trafikk for å tilrettelegge for fotgjengerarealer og opphold. 
 
Forslaget til gjennomgående vei følger av ønsket om å stenge Raveien for biltrafikk, 
slik at Rådhusplassen kan opparbeides med ny utforming uten tilrettelegging for 
biltrafikk på tvers av plassen, samtidig som det gir mulighet for en mindre kompleks 
kryssløsning ved krysset Raveien x Rådhusplassen og Moerveien.  
 
Som følge må beboere i boligområdet i Åskvartalet og Sentrum Nord få opparbeidet 
ny atkomst gjennom planområdet for Europankvartalet. Det er etablert 82 leiligheter i 
boligkvartalet vest for Europankvartalet i dag, med felles parkeringskjeller med 89 
parkeringsplasser. 
 
Som del av planarbeidet for Europankvartalet er det utredet fire alternativer for vei og 
atkomst til området, hvorav tre er alternativer som omfatter gjennomgående vei og 
det fjerde er et 0-alternativ uten gjennomgående vei. De tre alternativene for 
gjennomgående vei er ny vei syd for eksisterende næringsbygg i Raveien 9, ny vei 
nord for Raveien 9, og en ny vei helt nord i planområdet. 
 
Alternativene er illustrert og beskrevet i detalj i egen rapport som er vedlagt saken. 
Alternativene er vurdert med tanke på hensiktsmessighet for å kunne etablere 
tilgrensende bebyggelse, trafikale konsekvenser og mulighet for teknisk 
gjennomføring. 
 
Tidligere behandlinger av saken 
I forbindelse med behandling av vei- og gateplan for Ås sentrum vedtok 
kommunestyret i møte 21.03.2018 at det skulle utredes mulighet for gjennomgående 
vei gjennom Europankvartalet.  
 
Et forslag til reguleringsplan for området ble behandlet av hovedutvalg for teknikk og 
miljø i møte 27.09.2018, med alternativer for gjennomgående vei. Det ble vedtatt at 
egen sak om gjennomgående vei i området fremlegges for kommunestyret med 
følgende innstilling: 
 
Saken utsettes og spørsmålet om vei gjennom Europan-kvartalet legges frem for 
kommunestyret i møte 24.10.2018 med utgangspunkt i rapporten «Vurdering av 
alternative kjøreadkomster. Sentrum Nord og Europankvartalet». 
 

1. Kommunestyret vedtar Alternativ 1 (nullalternativet) for kjøreadkomst til 
Europankvartalet 

2. Kryssløsningen Raveien x Rådhusplassen forbedres. Finansieres i tråd med 
tidligere forutsetninger. 
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Vurdering: 
Etter en grundig vurdering av alle de aktuelle alternativene mener rådmannen at 
trafikkmengden til og fra nabobebyggelse i Raveien 6, 8 og 10 som veien skal 
betjene er for lav til å forsvare etablering av gjennomgående vei. Gjennomgående vei 
vil få betydelige konsekvenser for utforming av et reguleringsforslag for området, all 
den tid det er ambisjoner om å regulere området som et bilfritt område med allment 
tilgjengelige uterom med publikumsrettet virksomhet. 
 
Alternativer: 
Dersom det likevel skal etableres gjennomgående vei, bør det kartlagte «Alternativ 
2» syd for Raveien 9 legges til grunn og et reguleringsforslag for området må 
bearbeides for å innarbeide denne forutsetningen. Alternativet gir færrest utfordringer 
knyttet til teknisk gjennomføring uten behov for vesentlig terrengbearbeiding, unngår 
konflikt med fylkesvei 152 og kulvert under Brekkeveien, samtidig som det gir færrest 
konflikter knyttet til å etablere velfungerende utviklingsområder nord og syd for 
veiføringen. 
 
Et alternativ som ikke er vurdert er muligheten for gjennomgående vei via 
parkeringskjeller i underetasje. Reguleringsplanforslaget åpner for atkomst til 
parkeringskjeller fra sydvest og sydøst, så en tverrforbindelse på kjellernivå er 
teoretisk mulig å innarbeide i planforslaget. Dersom det skal legges opp til en slik 
forbindelse, må det likevel vurderes virkinger for utrykningskjøretøy og annen 
nyttetrafikk, deriblant også varelevering som benytter Raveien i dag, samt mulighet 
for allment tilgang til kjellernivået og sikkerhet. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Dagens kryssløsning i Rådhusplassen x Raveien x Moerveien fremstår uheldig i 
hovedsak fordi krysset per i dag ikke er opparbeidet etter gjeldende reguleringsplan 
for området. Etter en vurdering av alternativene, mener rådmannen krysset vil 
fremstå mer oversiktlig om det blir opparbeides i tråd med gjeldende reguleringsplan i 
området. Etablert boligbebyggelse i området vurderes å utgjøre en for liten 
trafikkbelastning til å forsvare etablering av gjennomgående vei gjennom kvartalet. 
Dette får i tilfelle betydelige konsekvenser for utforming av et reguleringsplanforslag 
for området.  
 
Forutsatt at foreslåtte prinsipper om allment tilgjengelige uterom på grunnplan i et 
bilfritt miljø innenfor planområdet ligger fast vil rådmannen anbefale at alternativ 1 – 
uten gjennomgående vei – legges til grunn for utforming av et reguleringsforslag for 
«Europankvartalet». 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-87/18 
Barn i lavinntektsfamilier 
 
Saksbehandler:  Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.:  18/03294-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 93/18 21.11.2018 
2 Kommunestyret 87/18 21.11.2018 
 
 
 

Formannskapets innstilling 21.11.2018: 
Formannskapets innstilling legges fram i møtet. 
 

_____ 
 
 
 
 

Saksfremlegg 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret tar saken til etterretning. 
2. Ås kommune oppretter et fond for ulike tiltak til barn i lavinntektsfamilier. 

Kommunen tilfører fondet 50.000,- som en oppstart. Frivillige lag og foreninger, 
og eventuelt andre kan gi gaver til fondet. Fondet administreres av Nav Ås. 

3. Kommunen iverksetter utredning av muligheter og kostnader for hensiktsmessige 
lokaler til en samlet utstyrsutlånsordning i Ås kommune. 

 
 
Ås, 12.11.2018 
 
Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt 
Rådmann Helse og sosialsjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg:  
Ingen 
 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Leder, Nav Ås  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Saken søker å svare ut kommunestyrets vedtak i K-sak 9/18. Det gjentas ikke i 
denne sak all den informasjon om hvilke tilbud kommunen har på dette feltet som ble 
beskrevet i den opprinnelige saken, ei heller all informasjonen om KVP 
(kvalifiseringsprogrammet ved Nav) gitt i HHS sak 19/18. HHS sine spørsmål / 
kommentarer og innspill til HHS-sak 19/18 er tatt med her, slik vedtaket lyder.  
 
Ulike prosesser er igangsatt og statistikken til Ås kommune på feltet er vurdert av 
Bufdir (barne- ungdoms- og familiedirektoratet) og SSB, og gjengitt i denne sak.  
Vurderinger av tidligere tiltak er gitt, samt anbefalinger videre. Det er krevende å 
finne tiltak som passer alle generelt, og den enkelte familie / barn / ungdom spesielt, 
da ønskene og behovene er ulike.  
 
Derfor anbefaler rådmannen blant annet at kommunen oppretter et fond hvor de 
berørte kan søke om mindre tilskudd, ut i fra egenvurderte behov, på områder som 
skaper relativ fattigdom. Dette er beskrevet nærmere i saken. 
 
Fakta og vurderinger i saken: 
Kommunestyret vedtok i K-sak 9/18: 
 

Det er behov for å undersøke årsaken til at Ås har relativt sett flere barn i  
husholdninger med lav inntekt enn de andre kommunene i Follo, og det  
må særlig undersøkes hvilke fellesnevnere som ligger til grunn hos de gjeldene 
familiene, og hvordan studentfamilier slår ut på statistikken. En av de viktigste 
faktorene for å bekjempe barnefattigdom er at familien har lønnet arbeid. 
 
Detaljstatistikken for Ås på dette området gir ingen svar på utfordringene eller viser 
noen fellesnevnere, snarere tvert i mot. Derfor har Ås kommune i denne 
sammenheng bedt Bufdir og SSB om å gi en vurdering av tallene. 
 
Bufdir sin vurdering av statistikken i Ås: 
Ås har stort sett verdier under gjennomsnittet for både fylket og hele landet, og dette 
kan tolkes positivt for kommunen.  
Ås har en litt høyere andel barn med vedvarende lavinntekt i forhold til de andre 
kommunene i Follo og dette har vært en trend over flere år.  
Indikatoren som måler lavinntekt over ett år og ekskluderer barnehusholdninger med 
formue er lav sammenlignet med landsgjennomsnittet, og dermed kan det tyde på at 
Ås har en del barnefamilier som har lavinntekt, men som samtidig har en del 
oppsparte midler. Når man ekskluderer de med oppsparte midler på 1G eller mer 
ligger Ås på linje med de andre kommunene. 
 
Ås har flere barn i husholdninger med lavinntekt over en treårsperiode, men hva som 
ligger bak dette vet man ikke da annen statistikk ikke gir det svaret. Det kan ha noe 
med næringene i Ås å gjøre, demografien og det generelle inntektsnivået til 
barnefamiliene i kommunen.  
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Indikatorene som presenteres på barnefattigdom.no sier noe om status på 
barnefattigdomsfeltet for Ås, hvorvidt det har skjedd endringer over tid og kjennetegn 
til barnefamiliene som risikerer å oppleve fattigdom.  
Indikatorene kan derimot ikke si noe om hvorfor og hvordan endring skjer. Det er 
viktig å huske at dette er indikatorer som skal gi en pekepinn på utviklingen, og selv 
om en enkeltindikator som vedvarende lavinntekt skiller seg litt ut, har Ås ganske 
lave andeler i forhold til landet og på mange av variablene i forhold til kommunene 
dere sammenligner dere med. Det er kanskje viktigere å se på helhetsbildet, heller 
enn å fokusere på én enkelt indikator.  
 
Bufdir mener at statistikken tyder på at Ås har et mindre omfang av barnefattigdom / 
risiko for barnefattigdom enn kommuner flest.    
 
Vedrørende studenthusholdninger: 
I inntektsstatistikken definerer SSB studenthushold som følger: 
For treårspopulasjoner (når man beregner vedvarende lavinntekt over tre år), fjernes 
aleneboende som mottar studielån, siste året. 
For årlige populasjoner: Dersom det tilhører en person i husholdning som ikke har en 
hovedinntektstaker med yrkesinntekter eller trygd over 2G, men samtidig mottar 
studielån fra Lånekassen, definerer vi dem som del av en studenthusholdning.  
 
 
Videre vedtok kommunestyret i samme sak: 
 
Det er behov for å supplere de eksisterende tiltakene rettet mot barn i 
lavinntektsfamilier, og det skal jobbes videre med tiltak rettet mot barns ferie og fritid 
slik som;  
- Opplevelseskort  
- Utlånsordning for utstyr  
- Sommerjobb for ungdom  
- Gratis idrettsskole til alle barn i 1.klasse  
- Ferietilbud for barn ungdom og familier  
 
Sommerjobb for ungdom bør få høy prioritet.  
 
Kommunen har de 2 siste årene søkt på Bufdir`s barnefattigdomsmidler. 
I 2017 fikk kommunen tilskudd til «opplevelseskort» og «sommerjobb for ungdom-
tiltak». I 2018 fikk kommunen tilskudd til «gratis idrettsskole til alle 1. klassinger» og 
«ferietiltak til ungdom i lavinntektsfamilier». 
 
Tiltakene har stort sett vært vellykket, men ferietiltak for ungdom har vist seg 
vanskelig å gjennomføre. Familiene takker nei, men søker heller Nav om 
ferietilskudd. Noen vil gjerne feriere sammen med ungdommen sin. 
 
Man ser at tiltak som retter seg mot alle barn er vellykket, men kostbare (for 
eksempel gratis idrettsskole til alle 1. klassinger i Ås). Å rette tiltakene mot kun barn i 
lavinntektsfamilier kan fort være stigmatiserende, og i noen tilfeller utfordrende for 
kommunen å på en skånsom nok måte sortere rett.  
Dersom kommunen skal satse, prioritere videreføring og tilføre friske midler til et av 
disse tidligere utprøvde tiltakene, anbefaler rådmannen å prioritere 
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opplevelseskortet. Kortet kan kun benyttes til det det er ment til, og krever derfor 
ingen kontroll eller oppfølging. Det er enkelt å gjennomføre og gir disse barna 
mulighet til å delta på ulike aktiviteter som man kanskje ikke klarer å prioritere med 
lav inntekt, og som igjen er med på å skape den relative fattigdommen og forskjellen i 
opplevelser og erfaringer. Det være seg kino, konserter, teater, Tusenfryd-besøk etc. 
Når opplegget først er på plass er det forholdsvis enkelt for kommunen å 
administrere dette.  Kostnaden for dette vil være ca. 200.000,- pr år. 
 
Kartlegging: 
Familiekoordinator ved Nav Ås har i en lengre periode kartlagt gruppen grundig. 
 
Gangen i kartleggingsprosessen er som følger:  

 Mor/far får tilbud av sin veileder om å delta i kartleggingen 

 Familiekoordinator tar kontakt med de som har takket ja til å bli med 

 Familiekoordinator gjennomfører en ca.2-timers kartlegging med bruker. Det 
er en omfattende kartlegging hvor vi er innom mange ulike temaer og 
spørsmål som berører mange sider ved familiens hverdag og livssituasjon. 
En slik tilnærming er nødvendig for å kunne se det hele bildet og få et inntrykk 
av hva lavinntekt faktisk handler om for den enkelte familie i Ås. 
I tillegg er dette essensielt for å skape tillit nok til avslutningsvis å gå inn på 
spørsmål som omhandler vanskelige tanker og følelser som vi vet kan være 
triggerfaktorer i retning «Vold i nære relasjoner».  
Hvordan er det for en forelder til stadighet å stå i maktesløsheten og følelsen 
av utilstrekkelighet hvor barna trenger eller ønsker mer enn man har råd til?  
Hvordan er det når man opplever at det ikke finnes noen løsning på 
utfordringene? 

 Familiene som er med i kartleggingen får tilbud om videre oppfølging og 
bistand av familiekoordinator. En kartleggingsprosess vil derfor kunne være 
både omfattende og tidkrevende. 
Hittil har det åpnet seg behov for både  

o koordinering av samarbeidsmøter innad i Nav, grunnet ulike 
saksbehandlere på ulike ytelser/tjenester 

o koordinering av samarbeid mellom Nav og barneverntjenesten. 
o Oppfølging i forhold til tilbud om fritidsaktiviteter 
o Bistand i dialog med SFO ang reduserte utgifter  
o Oppfølging av familier med videre informasjon om blant annet krise- og 

incestsenterets tilbud 
 

I visse tilfeller er familiens situasjon såpass utfordrende at det er behov for 
«trygging» i form av inntektssikring og koordinering av tjenester, før man kan 
komme i gang med en kartlegging. 

 
Hovedutfordringer som har kommet frem i kartleggingen hittil: 

 Feire egen bursdag: Det å skulle ha råd til å invitere til eget hjem med 
mat/kaker/pynting. Noen ganger er det utfordrende å ha plass nok, noen 
ganger er det også vanskelig å skulle vise frem hvordan man bor. (Eks. Ikke 
eget soverom, ustelt hus/hage, gamle møbler, ikke pyntet til årstid (eks jul) 
etc). Da koster det penger å leie lokale, selv skolens lokaler. Det kan oppleves 
utfordrende og ikke ha råd til dyrere varianter som «hoppeland», kinobursdag, 
bowlingbursdag etc.   
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De samme utfordringene gjenspeiler seg ved de såkalte «familiegruppene» 
hvor barna er forventet å ha med inntil 5 barn fra klassen hjem på middag etc, 
hvorpå foreldrene forventes å bli invitert på kaffe ved henting av barna. 

 Delta i andres bursdag: Gavesatsen ligger stort sett på mellom 100-150kr. 
Hvert barn er ofte invitert til et sted mellom 10 og 30 bursdager i året 
(klasser/trinn/andre grupper). I tillegg forventes det at man har på 
bursdagsklær som er litt finere enn de man har hatt på seg på skolen. 

 Ha råd til å delta på fritidsaktiviteter: Mange familier unngår å sende barn 
på fritidsaktiviteter, da dette blir for stort innhugg i familiens økonomi. 
Barna mister derfor en arena for sosial interaksjon med andre barn, og kan 
dermed også falle utenfor den sosiale arenaen på skolen. 

 Få gode ferieopplevelser, særskilt utenlands: Mange familier sier de 
mangler den gode ferieopplevelsen. De skulle ønske de kunne hatt minst en 
utenlandsreise (herunder nevnes «syden») hvor både barn og voksne kunne 
hatt opplevelsen av at «de også» hadde hatt en slik ferie å kunne fortelle om. 

 
 
 
UTSTYRSUTLÅNSORDNING: 
Kommunen har nylig gjennomført en kartlegging, og har forholdsvis mye utstyr til 
utlån ved frivilligsentralen, ungdomsklubbene, lag og foreninger, barnehager, skoler 
og SFO`er. 
Kommunen har tidligere vurdert at det er noen fordeler ved at utstyret er spredt rundt 
der det trengs i det daglige og at det er lett for barnehage – og skolepersonell å 
hjelpe barna med dette der og da, om de mangler noe. Skolene gir uttrykk for 
bekymring ved å miste denne muligheten, og samle alt på et sted i kommunen. 
 
Det er et alternativ med en utlånsordning, fra et sted i kommunen. Det finnes mange 
gode eksempler på dette. Se www.bua.no 
Kommunen vurderer at det er forholdsvis enkelt å skaffe utstyr til slike ordninger 
gjennom tilskudd og gaver, og ordningene kan antakelig driftes av enkeltfrivillige - og 
lag og foreninger. Det som da gjenstår er hensiktsmessige og store nok lokaler. 
Lokaler er kostbart og ofte en mangelvare, slik at det må i tilfelle gjøres en grundig 
vurdering på muligheter og eventuelle begrensninger, og kostnader ved dette. 
Muligheter som kan utredes er for eksempel: kjelleren på kulturhuset, «hangaren», 
Røde kors-huset, kjelleren på klubbhuset på Ås stadion, andre lokaler det er mulighet 
for å leie etc. 
 
Videre vedtok kommunestyret i K-sak 9/18: 
Ås kommune iverksetter prosessen for å endre tilhørighet fra kommunegruppe 4  
til kommunegruppe 3 i husbankens bostøtteordning.  
 

Ås kommune kontaktet først Husbanken i denne sammenheng. Det er ikke 
Husbanken som avgjør hvilken kommuneinndeling en kommunen skal tilhøre. 
Det er det departementet som bestemmer. Husbanken mente at det er veldig fint om 
kommunen selv sendte et ønske, gjerne med en god forklaring, og gjerne eksempler 
på prisnivå på for bl.a. utleieboliger.  
Kommunen har rettet en henvendelse direkte til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, og avventer svar. Slik sett er prosessen iverksatt. 
 

http://www.bua.no/
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Til slutt vedtok kommunestyret i samme sak: 
Det vurderes tiltak for å øke tilgangen på familievennlige utleieboliger i kommunal  
regi. 
 
Kommunen er i gang med å utarbeide en boligpolitisk plan.  Denne skal blant annet 
se på strategier og tiltak som øke tilgangen på familievennlige utleieboliger i 
kommunal regi. Planen bygger på gjeldende kommuneplan som har som mål at Ås 
skal ha en boligpolitikk som utjevner sosiale forskjeller. Det tas sikte på at 
boligpolitisk plan legges fram til politisk behandling i mai 2019.  
 
Å hjelpe innbyggerne til å komme i arbeid er den viktigste innsats for å motvirke / 
redusere barnefattigdom. Dette er et prioritert arbeid i Ås kommune, dette er det 
skrevet mye om i forrige sak. HHS bad om sak spesifikt på dette feltet, nærmere 
bestemt «kvalifiseringsprogrammet» (KVP). Ås kommune har 15 deltakere i 
kvalifiseringsprogrammet pr dags dato. 4 av disse lever med lavinntekt og har barn. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Avhenger av valg av løsning. Kommunen kan overføre 50.000,- til oppstart av et 
fond, som beskrevet i saken. 
Om kommunen skulle gjeninnføre opplevelseskortet må det tilføres 200.000,- årlig til 
dette tiltaket. Kostnader for en eventuell felles utstyrsutlånsordning må utredes videre 
om ønskelig. 
 
Alternativer: 
Det finnes mange alternativer, men mange av disse dreier seg om økonomi og 
mulighet for prioriteringer på nåværende tidspunkt. 
 
Det kan være et alternativ i forhold til «sommerjobb for ungdom-tematikken» at Ås 
kommune søker et samarbeid med kommunens største sommerjobb-leverandør til 
ungdom, nemlig Tusenfryd, for å søke å lage et prosjekt / samarbeid på området om 
mulig. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen har søkt å svare ut kommunestyrets ulike vedtak i K- sak 9/18. Det er 
krevende å finne gode tiltak til gruppen, og det er krevende å prioritere friske 
budsjett-midler til dette på nåværende tidspunkt med en presset økonomi. Ås 
kommune har en rekke tiltak og tjenester til ulike grupper også denne. Mye av dette 
er beskrevet i K-sak  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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K-88/18 
Gjennomgang av kommunens fond 
 
Saksbehandler:  Emil Schmidt Saksnr.:  18/03354-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 91/18 21.11.2018 
2 Kommunestyret 88/18 21.11.2018 
 
 
 

Formannskapets innstilling 21.11.2018: 
Formannskapets innstilling legges fram i møtet. 
 

_____ 
 
 
 

Saksfremlegg 
 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Det omdisponeres fondsmidler til generelt disposisjonsfond og ubundet 
investeringsfond i tråd med tabell 1, 2, 3 og 4.  
 
Ås, 14.11.2018 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
 
Kommunestyret har i forbindelse med Handlingsprogrammet 2018-2022 vedtatt 
følgende verbalforslag: 

Kommunens fond gjennomgås i løpet av 1. halvår 2018 med sikte på å tilbakeføre så 
mye som mulig til disposisjonsfond. 
 
Vurdering: 
Disposisjonsfond er et ubundet fond som kommunestyret kan disponere som de vil, 
så lenge kommunen har positivt driftsresultat. Bundne fond skal kun benyttes til 
øremerkede midler fra eksterne. Tidligere har kommunen ikke praktisert dette fullt ut 
slik at det er avsatt midler til bundne fond som egentlig er ubundne. De senere årene 
har rådmannen strammet inn dette, slik at det kun er øremerkede midler som 
avsettes til bundne fond. Det er imidlertid ikke ryddet opp i tidligere avsetninger til 
fond, og det er derfor behov for en slik opprydding.  Som en oppfølging av 
kommunestyrets vedtak ovenfor foreslår derfor nå rådmannen også en opprydding i 
bundne/ubundne fond.  
 
Ubundne og bundne investeringsfond kan kun benyttes til investering.  Disse 
fondene kan ikke omdisponeres til disposisjonsfond. Ubundne investeringsfond kan 
disponeres fritt av kommunestyret til finansiering av investeringer.  
 
Rådmannen har i denne omgang vurdert alle fond uten bevegelse de siste 5 år. I de 
tilfeller formålet for den opprinnelige avsetningen ikke lenger er aktuell foreslår 
rådmannen at beløpet reguleres til generelt disposisjonsfond. Når det gjelder bundne 
fond hvor det ikke har vært bevegelse siste 5 år legger rådmannen til grunn at tiltaket 
er gjennomført finansiert av ordinær drift.   
 
Rådmannen foreslår at følgende fond reguleres/omposteres til henholdsvis generelt 
disposisjonsfond eller generelt ubundet investeringsfond: 
 
Bundne driftsfond 

Konto Kontotekst 
 Regnskap per nov 

2018  

25150107 Velferdsmidler                        (360) 

25150200 Kirkeruds Legat                   (19 633) 

25150252 SFO-Kroer                   (25 000) 

25150257 SFO - Sjøskogen                   (14 369) 

25150300 Behandlingsbasseng Åslund                   (19 797) 

25150301 Folkehelse ansvar 3003                   (25 000) 

25150505 Flyktningbarn                   (15 000) 

251 Bundne driftsfond                 (119 158) 

Tabell 1 Omdisponering fra bundne driftsfond til disposisjonsfond 

119 158 kr foreslås regulert til generelt disposisjonsfond kontonr. 25650000.  
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Disposisjonsfond 

Konto Kontotekst 
 Regnskap per nov 

2018 

25650001 Forsikringsmidler                 (763 159) 

25650016 Enheters over-/underskudd                 (500 000) 

25650120 Evaluering pers-org                   (95 000) 

25650604 Fond gebyrinntekter startlån                 (144 708) 

256 Disposisjonsfond               (1 502 867) 

Tabell 2 Omdisponering av Disposisjonsfond 

Fond 25650016 Enhetenes over/underskudd ble satt av i forbindelse med 
årsavslutningen 2016. Midlene ble ikke disponert påfølgende år og kan derfor nå 
føres tilbake til generelt disposisjonsfond.  

Det har ikke vært bevegelse på de resterende fondene de siste 5 år.  Rådmannen 
foreslår at 1 502 867 kr flyttes til generelt disposisjonsfond kontonr. 25650000.  

 
Bundne investeringsfond 

Konto Kontotekst 
 Regnskap per nov 

2018 

25550300 Helsetj. 0320841/101                     (7 155) 

25550621 Tilskudd Brekkeveien Husbanken                 (462 764) 

255 Bundne investeringsfond                 (469 919) 

Tabell 3 omdisponering fra bundet investeringsfond til ubundet investeringsfond 

Det har ikke vært bevegelse på disse fondene siden 2008. Rådmannen foreslår 
derfor at 469 919 kr reguleres fra bundet investeringsfond til ubundet 
investeringsfond kontonr. 25350140.  

 
Ubundet investeringsfond 

Konto Kontotekst 
 Regnskap per nov 

2018 

25350600 Garantifond                 (576 889) 

25350601 Brønnerud forsikringsmidler                   (17 047) 

25350706 Salg Tårnveien, Innløsning festetomter                 (251 283) 

253 Ubundne investeringsfond (845 219) 

Tabell 4 Omdisponering av ubundet investeringsfond 

Forsikringsmidlene knyttet til Brønnerud er allerede utbetalt til Brønnerud grendehus, 
jf. K-sak 7/18.   

Det har ikke vært bevegelse på de resterende fondene de siste 5 år. 845 219 kr 
foreslås flyttet til generelt ubundet investeringsfond kontonr. 25350140 
 
 
 

http://www.as.kommune.no/ato/p360/v1/718686_11_1-pdf.718686oe65b.pdf
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Økonomiske konsekvenser: 
Forslag til omdisponering av midler medfører en økning av kommunens 
disposisjonsfond på 1 622 025 kr.  Dette fondet disponeres fritt av kommunestyret og 
er et viktig bufferfond for Ås kommune.  
 
Ubundet investeringsfond styrkes med 1 315 138 kr. Dette er midler som 
kommunestyret kan disponere til finansiering av investeringsprosjekter.  
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K-89/18 
Søknad om fritak fra kommunale verv - Ivar Ekanger (Ap) 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  18/03326-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 96/18 21.11.2018 
2 Kommunestyret 89/18 21.11.2018 
 
 

Formannskapets innstilling 21.11.2018: 
Formannskapets innstilling legges fram i møtet.  
 

_____ 
 
 
 

Saksfremlegg 
 
 

Ordførers innstilling: 
1. Ivar Ekanger (Ap) innvilges fritak fra sine verv i kommunestyre, formannskap, 

administrasjonsutvalg, Hovedutvalg for oppvekst og kultur, Klima- og miljøutvalg, 
forhandlingsutvalg, og samarbeidsutvalgene ved Solberg og Sjøskogen skoler. 
 

2. Formannskapet  

 Som ny vara på plass nr. 2 velges: 
 

3. Administrasjonsutvalget   

 Som nytt medlem på plass nr. 1 velges: 

 Som ny leder velges: 
 

4. Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)  

 Som nytt medlem på plass nr. 1 velges: 

 Som ny leder velges: 
  
5. Klima- og miljøutvalg (KMU)  

 Som ny vara på plass nr. 2 velges: 
 

6. Forhandlingsutvalg 

 Som nytt medlem velges: 

 Som ny leder velges: 
  

Konsekvenser for kommunestyret: 
Etter opprykk foretas det nytt valgoppgjør for Arbeiderpartiets liste i kommunestyret: 
Beate Erikstad fast medlem på plass nr. 10. 
Einride Berg blir midlertidig fast medlem på plass nr. 4 i Wenche Bergs permisjonstid. 
Kjell Westengen blir vara på plass nr. 12. 
Plass nr. 13 blir stående midlertidig tom. 
 
Ås, 12.11.2018 
 
Ola Nordal 
ordfører 
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Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg: 
1. Aktuelle utvalg per 08.11.2018 
 
Lenker til relevante dokumenter på kommunens nettside: 
Styrer, råd og utvalg 2015-2019 
Oversikt over representantvalg for partienes lister ved kommunestyrevalget 2015 
fremgår av K-sak 1/15, Kommunestyret 21.10.2015, vedlegg 1 side 33. 
 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Søknad om fritak, datert 06.11.2018, og oversendelsesskriv til ordfører 07.11.2018, 
jf. 18/03326-1. Unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven § 13/forvaltningsloven § 13 
første ledd 1). 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Ivar Ekanger 
Beate Erikstad 
Einride Berg 
Kjell Westengen 
Valgte personer 
Orientering til berørte utvalg  
Politisk sekretariat for oppdatering av SRU, 360 og styrevervregister 

 
 

  

https://www.as.kommune.no/styrer-raad-og-utvalg.352367.no.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-21-10-2015.350480.MD1I340652oe4f1.pts.html
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ivar Ekanger (Ap) søker fritak fra kommunale verv. Nyvalg bes foretatt. 
 

Fakta i saken: 
Ivar Ekanger (Ap) søker fritak fra følgende kommunale verv: 
 

Medlem  Leder Vara 

Kommunestyre  Formannskap 

Administrasjonsutvalg leder Klima- og miljøutvalg 

HOK leder  

Forhandlingsutvalg leder  

Samarbeidsutvalg (SU), Solberg skole SU, Sjøskogen skole 
 

Ivar Ekanger har redegjort for at han søker om fritak av familiære og helsemessige 
årsaker i samtale med ordfører og i søknad av 06.11.2018, jf. 18/03326-1. Unntatt 
offentlighet, jf. offentlighetsloven § 13/forvaltningsloven § 13 første ledd 1). 
 

Ekanger opplyser at han fortsatt kan ivareta sine verv i Ås kommunes legater og 
Follo krise- og incestsenter. 

_____ 
 
Fritak og valg – utdrag av bestemmelser: 

Kommuneloven 
 

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

§ 16.Opprykk og nyvalg. 
2. Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut eller får varig forfall, trer 
varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er 
valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved 
flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.  
 

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

4. Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder.  
 

5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 
eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret blitt utilstrekkelig, kan 
kommunestyret selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. 
Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall 
varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli 
representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2
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gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra 
det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre 
organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet.  
 

6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den 
som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter 
kommunestyret, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. 
Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum. 
 

Valgloven 
 

§ 14-2.Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg til kommunestyret 

(1) Ordføreren skal sørge for at valgstyret foretar nytt valgoppgjør dersom en 
representantplass i kommunestyret blir stående ubesatt. 
 

(2) Det skal også foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentantplass er blitt ledig, 
dersom ordføreren finner dette nødvendig. 
 

Utdrag fra Kommentarer til kommuneloven 
v/Oddvar Overå og Jan Fridthjof Bernt, Kommuneforlaget 14.08.2014: 
  
Fritak er betinget av at vedkommende «ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller 
belastning kan skjøtte sine plikter i vervet». Fritaksgrunn vil i første rekke være at 
søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra 
byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører.  
 

Selv om det foreligger lovlig fritaksgrunn, er det ellers opp til det kompetente organs 
diskresjonære skjønn å avgjøre om søknaden skal imøtekommes, jf. formuleringen 
«kan ... frita.» 
 

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

_____ 
 
Vurdering: 
Etter ordførers vurdering bør søknaden imøtekommes. 
 

Ordfører anbefaler at fritak fra SU fattes av kommunestyret i denne saken og at valg 
av nytt medlem og vara foretas av HOK, jf. Ås kommunes reglementer punkt 7.1.1. 
 

Konklusjon: 
Ordfører tilrår at søknad om fritak innvilges.  
 

Ordfører finner det nødvendig å foreta nytt valgoppgjør for Arbeiderpartiets varaliste 
til kommunestyret. 
 

Kan vedtaket påklages? Nei 
Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57/KAPITTEL_14#KAPITTEL_14
https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
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