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Saker til behandling

K-20/14 << Tilbake til saksliste
R-255 - Reguleringsplan for Campus Ås - utvidelse

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 13/04444-34
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 24/14 03.04.2014
2 Kommunestyret 20/14 23.04.2014

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 03.04.2014:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 godkjenner Ås kommune
reguleringsplan for Campus Ås, som vist på kart datert 25.05.2012, sist revidert
17.03.2014, med reguleringsbestemmelser datert 16.04.2013, sist revidert
17.03.2014.

______

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 03.04.2014:
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.

_____

Rådmannens innstilling:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 godkjenner Ås kommune
reguleringsplan for Campus Ås, som vist på kart datert 25.05.2012, sist revidert
17.03.2014, med reguleringsbestemmelser datert 16.04.2013, sist revidert
17.03.2014.

Ås, 21.03.2014

Trine Christensen Greta Elin Løkhaug
Rådmann Plan- og utviklingssjef

Tidligere politisk behandling:
R - 255 Reguleringsplan for Campus Ås, vedtatt av kommunestyret 20.06.2012,

revidert 12.09.2012
R - 105 Reguleringsplan for NLH – Sentralområdet, vedtatt 29.04.1992
R - 32 Reguleringsplan for Damstykket, NLH, vedtatt 28.01.1980
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Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Forhåndsvarsling 24.09.2013
Hovedutvalg for teknikk og miljø 1. gang 12.12.2013
Offentlig ettersyn 19.12.2013 - 28.02.2014
Hovedutvalg for teknikk og miljø 2. gang 03.04.2014
Kommunestyret

Vedlegg: (separat)
Vedlegg 1_R-255_Vedtak HTM, 12122013, Sak 115-13
Vedlegg 2_R-255_Saksframlegg_HTM 12.12.13_Reg.plan for Campus Ås - utvidelse
Vedlegg 3_R-255_Samledokument forhåndsuttalelser
Vedlegg 4_ R-255_Planbeskrivelse
Vedlegg 4a_R-255_Beplantningsplan
Vedlegg 4b_R-255_Beplantningsplan
Vedlegg 4c_R-255_Beplantningsplan
Vedlegg 4d_R-255_Beplantningsplan
Vedlegg 5_R-255_Plankart
Vedlegg 6_R-255_Reguleringsbestemmelser
Vedlegg 7_R-255_ROS-analyse
Vedlegg 8_R-255_Signert_sjekkliste_reguleringsplan
Vedlegg 9_R-255_FMOA_Uttalelse
Vedlegg 10_R-255_RA_Uttalelse
Vedlegg 10a_R-255_SVV_uttalelse
Vedlegg 10b_R-255_SVV_uttalelse avkjørsel fra fv152 til Kjerringjordet
Vedlegg 11_R-255_AFK_Uttalelse
Vedlegg 12a_R-255_NMBU_uttalelse.pdf,
Vedlegg 12b_R-255_NMBU_notat avkjøring fra fv152 til Kjerringjordet
Vedlegg 12c_R-255_NMBU_uttalelse avkjørsel fra fv152 til Kjerringjordet
Vedlegg 13_R-255_Veterinærinstituttet_uttalelse
Vedlegg 14_R-255_SiAs_Uttalelse

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Sakens øvrige dokumenter.

Vedtak i saken sendes til:
Statsbygg v/Hilde Marie Herrebroden/Morten Engh
Multiconsult v/Dag Johnsen
Adressater i følge liste



Kommunestyret23.04.2014 Side 5 av 50

SAKSUTREDNING:

Bakgrunn for saken
Som en følge av rekkefølgebestemmelsene som ble vedtatt i kommunestyret
12.09.2012, ble reguleringsplan for Campus Ås utvidet til å omfatte tiltak langs
fylkesvei 152, Drøbakveien. Hensikten med planutvidelsen er å bedre
trafikksikkerheten for gående og syklende, og å tilrettelegge for en effektiv avvikling
av kollektivtransport på strekningen. På et overordnet nivå er det en målsetning å
øke andelen gående, syklende og kollektivreisende. For å oppnå dette utvides
planområdet til å omfatte fv. 152 Drøbakveien, fra Arboretveien til
Meierikrysset/Skogsdammen, samt ca. 140 meter av Herumveien. Andre deler av
reguleringsplanen for Campus Ås vil ikke endres.

Det utvidete planområdet langs fylkesvei 152 Drøbakveien.

Campus Ås og området rundt er av stor lokal og nasjonal betydning, og tiltak i
området innebærer avveininger mellom trafikksikkerhet, trafikkavvikling, hensynet til
kollektivreisende, kulturminnevern og vern av dyrka mark. Det har blitt avholdt en
rekke møter der overordnete myndigheter, NMBU og kommunen har deltatt.
Løsningene som blir presentert er slik sett et kompromiss mellom ulike
sektorinteresser, NMBU og kommunen som planmyndighet.

Politisk behandling
Planforslaget ble 1. gangs behandlet i Hovedutvalget for teknikk og miljø den
12.12.2013.

Ola Nordal (A) fremmet følgende tilleggsforslag: «… herunder delt løsning for
gang/sykkelvei langs Drøbakveien gjennom hele planområdet.»
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Utvalget drøftet seg frem til følgende tillegg:

Signalregulering for vestre arm av meierikrysset skal fortsatt vurderes.

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 12.12.2013:
Utvidelse av R-255 Reguleringsplan for Campus Ås, som vist på kart datert
22.11.2013, med reguleringsbestemmelser datert 22.11.2013, legges ut til offentlig
ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12-14. Forbedrede løsninger for
gående og syklende på veistrekningen må vurderes i det videre planarbeidet,
herunder delt løsning for gang/sykkelvei langs Drøbakveien gjennom hele
planområdet.

Signalregulering for vestre arm av Meierikrysset skal fortsatt vurderes.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

Endringer i planforslaget etter offentlig ettersyn
Nedenfor gis det en kortfattet gjennomgang av tiltakene som er foreslått. For en mer
utfyllende drøfting av alternativene vises det til forslagstillers planbeskrivelse, se
kapittel 4 «Planutvidelse, forslag for fv.152».

Planforslaget er endret på følgende punkter, oppsummert av forslagstiller:
Avgrensning for fredningsområde er justert i henhold til siste opplysninger fra
Riksantikvaren. Hensynssonen H570_3 som lå inne i reguleringskartet ved
offentlig ettersyn er innlemmet i fredningsområdet. Hensynssone H570_3 er
derfor fjernet fra reguleringskartet. Øvrige hensynssoner er ikke nummerert
om.
Det er foretatt justeringer i bestemmelsene og reguleringskartet iht. innkomne
bemerkninger. Det er innarbeidet bestemmelser om krav til marksikringsplan,
ivaretakelse av naturmangfold, tidsfrist for å føre midlertidig anleggsområde
tilbake til dyrka mark, samt at Statens vegvesen skal godkjenne byggeplan for
alle tiltak langs fv. 56 og 152.
Veigeometrien omkring Meierikrysset er endret. Dette har medført endringer i
skråningsutslag m.m. omkring rundkjøringen.
Vestre veiarm i Meierikrysset er endret, og sentraløyas diameter er økt. Dette
gir bedre fartsdemping inn mot rundkjøringen fra vest. Sirkulasjonsarealet blir
noe trangere. Buss kommer godt gjennom, mens vogntog må benytte det
overkjørbare arealet langs sentraløya.
Bussholdeplassen øst for Meierikrysset er forskjøvet og utvidetiht. krav fra
Statens vegvesen. Endringene medfører at det nordvestre hjørnet av
Skogsdammen blir noe berørt av planen.
Avkjørsel til Kirkeveien 1 (Damgården) er samlet med eksisterende avkjørsel
til Kirkeveien 3.
Eksisterende avkjørsel til Kirkeveien 1 stenges.
Trasé for gang- og sykkelvei langs Kirkeveien er forskjøvet lenger mot vest
nærmest Meierikrysset. Dette gir en rettere linjeføring på gang- og
sykkelveien.
Trasé for gang- og sykkelvei mellom Johan L. Hirsch’ vei og bussholdeplassen
vest for Meierikrysset er justert, men samtidig ivaretas de fredede trærne. Det
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legges en ny forbindelse fra bussholdeplassen til Johan L. Hirsch’ vei, ved
nåværende innkjøring til NMBU.
Ny avkjørsel til Kjerringjordet, vei V11, utgår fra planen. Denne erstattes av
atkomstpil lenger vest i plankartet, der eksisterende avkjørsel vis-à-vis
Osloveien vil bli utbedret i forbindelse med byggeplan.
Veigeometrien til vei V3 er justert. Ny veiføring har redusert område
OP3/LNFR fra 36 daa til 35,4 daa.
Trasé og bredde på vei V2 (Arboretveien) er endret, og det er lagt inn gang-
og sykkelvei.
Atkomstpil på vei V2 nær planlagt rundkjøring er fjernet. Langs fv. 152 er det
foretatt justeringer av skråningsutslag. Anleggsbelte (midlertidig anlegg og
riggområde) utvides til 16 m, for å gi bedre plass til anleggsarbeid og til god
mellomlagring av matjord. Ved de nye rundkjøringene er anleggsområdene
økt til mer enn 16 m på grunn av omlegging av ledninger og trafikk.
Planavgrensningen er dermed noe utvidet, men ligger innenfor området det
ble kunngjort oppstart for. Berørte arealer eies av NMBU.
Midlertidig anlegg- og riggområde er ikke vist på arealer regulert til
byggeområde.
Kulturminne ID 173488 er tatt inn i planområdet som et frigitt kulturminne.
Dette har dermed ikke konsekvenser for anleggsarbeidet. Kulturminnet er
merket #23 i plankartet.
Midlertidig anlegg- og riggområder var i plankartet til offentlig ettersyn merket
#23. I plankart til politisk behandling er midlertidig anlegg- og riggområde
merket #24, som følge av at nytt kulturminne er lagt inn som #23.

Meierikrysset
Eksisterende rundkjøring forskyves mot sørøst, og både rundkjøringen og sentraløya
utvides. Forskyvingen av rundkjøringen vil bedre siktforholdene og øke avstanden til
Meierimuseet. Sentraløya utvides, noe som vil gi en bedre fartsdemping i krysset.

Ny kryssløsning for Meierikrysset. Saksede/forskjøvet gangfelt over fv. 152.
Atskilt plattform for buss og gang- og sykkelvei.



Kommunestyret23.04.2014 Side 8 av 50

Bredden på gangfeltene over de fire veiarmene utvides for å bedre kapasiteten og
minske konflikter mellom gående og syklende. Gangfeltene sakses for å dempe
farten og rette gående- og syklenes bevissthet mot møtende kjøretøy.

Undergang Meierikrysset
Forslagstiller har vurdert ulike løsninger for undergang for å bedre trafikksikkerheten
for gående og syklende i Meierikrysset. På grunn av høydeforskjellene langs
Herumveien, Kirkeveien og Drøbaksveien, og veinormalens krav om tilgjengelighet
for alle, vil en undergang kreve en lang nedtrapping fra Herumsveien til fv. 152 og en
lang opptrapping til Kirkeveien. Forslagstiller har forsøkt å korte ned lengden ved å
legge slynger på rampen. Det er skissert to ulike løsninger for dette.

Alternativ A: Skissert løsning med 5 % stigning.

Alternativ A vil gi en undergang som tilfredsstiller stigningskravet på 5 %. Alternativet
vil gi flere kurver som kan komme føre til konflikter mellom gående og syklende.
Statens vegvesen stiller seg negativ til denne løsningen av hensyn til trafikksikkerhet.
Alternativet medfører også inngrep i landbruksareal på sørsiden av fv. 152 og
grøntareal på nordsiden og kan derfor ikke aksepteres av hverken fylkesmannen
eller fylkeskommunen/Riksantikvaren.

Alternativ B: Skissert løsning med 7 % stigning.
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Alternativ B har slakkere svingningskurve, men med en brattere stigningskurve på 7
%. Dette gir kortere ramper og mindre inngrep. Alternativet tilfredsstiller ikke krav til
universell utforming, og vurderes dermed som uaktuelt. Dette alternativet vil også
medføre inngrep på nordsiden og sørsiden av fv. 152.

Ett tredje alternativ som har vært vurdert er en undergang under Meierikrysset i nord-
sør retning. En slik undergang vil delvis være en sjakt som vil stenge atkomstveier,
og gi alle som skal i andre retninger betydelige omveier. Alternativet vurderes av
forslagstiller som konfliktfylt, uhensiktsmessig, i tillegg til at det er en kostbar løsning.

Signalregulering Meierikrysset
Forslagstiller har vurdert signalregulert kryss, og en signalregulering av vestre arm
ved Meierikrysset. Et signalregulert kryss vil prioritere framkommelighet for myke
trafikanter på tvers av fv. 152 og framkommelighet for kollektivtrafikk langs fv. 152. Et
signalregulert kryss vil ha størst effekt under trafikktopper, og vil ha lang omløpstid
som fører til at kryssende fotgjengere må vente mens fv. 152 har grønt lys. Utenom
trafikktoppene på morgenen vil et signalregulert kryss føre til større forsinkelser og
høyere ulykkesrisiko enn rundkjøringer. Rundkjøring vurderes derfor som den mest
formålstjenlige løsningen.

Signalregulering av vestre arm på Meierikrysset.

Alternativt kan man signalregulere vestre arm av Meierikrysset. I henhold til
Vegvesenets håndbøker bør avstand mellom rundkjøring og signalregulert overgang
være minst 30 meter. Ved kortere avstander vil lyssignalet komme for brått på bilister
som kommer ut av rundkjøringen. Dette kan medføre påkjørsler og problemer med
trafikkavvikling i rundkjøringen. Løsningen kan også føre til en del «villkryssinger» og
vil gi et behov for rekkverk for å hindre dette. En annen konsekvens kan også være
at en stor andel syklister vil bruke rundkjøringen. Statens vegvesen kan ikke
akseptere en slik løsning.

Bussholdeplasser
Antallet bussholdeplasser mellom Vollebekk og Aud Max reduseres fra tre til to
holdeplasser. Dette er avklart med Ruter som mener det vil føre til en mer effektiv
trafikkavvikling.
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Eksisterende bussholdeplasser langs Fylkesvei 152 Drøbaksveien.

Holdeplassen ved Vollebekk flyttes lenger mot øst, til den nye rundkjøringen ved
Arboretveien. Holdeplassene ved Urbygningen og Aud Max slås sammen til en
bussholdeplass ved Meierikrysset. Holdeplassene vil da ligge ved de to
hovedatkomstene til Campus Ås. Bussholdeplassene legges etter kryssene i begge
retninger.

Foreslåtte bussholdeplasser langs fylkesvei 152 Drøbakveien. Bussholdeplassene legges
etter de to hovedatkomstene til Campus Ås, Meierikrysset i vest og Arboretveien i øst.

De nye bussholdeplassene tar høyde for et stort antall passasjerer samtidig, og det
er lagt til rette for dublett-kjøring. Bussholdeplassene dimensjoneres for to
leddbusser samtidig. Plattform for passasjerer og leskur atskilles fra gang- og
sykkelvei, som legges i bakkant av leskuret.

Gang- og sykkelveier
Forslaget til endret regulering bygger videre på eksisterende gang- og sykkelveier,
og løsningen i gjeldende reguleringsplan for Campus Ås. Ved Meierikrysset økes
bredden på gang- og sykkelveien til 6 meter, som følge av forventet høyt antall
trafikanter samtidig. Utenfor kryssområdet tilpasses breddene til eksisterende gang-
og sykkelsystem. Det legges inn en ny gangforbindelse mellom Johan L. Hirsch’ vei
og busslommen øst for denne veien.

Gang- og sykkelvei gjennom Sentralparken
Det har vært avholdt flere møter mellom tiltakshaver, overordnete myndigheter,
NMBU og kommunen der gang- og sykkelvei gjennom Sentralparken har vært
drøftet.
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En eventuell utvidet gang- og sykkelvei gjennom parken. Innmålte trær i grønt, eksisterende
gang- og sykkelvei i rødt, og utvidelse vist i blått.

Stien som i dag fungerer som gang- og sykkelvei er en del av et helhetlig stisystem
gjennom den fredete parken. Forslagstiller har vurdert en mulig utvidelse av gang- og
sykkelveien. For å vurdere konsekvensene for de fredete trærne har disse blitt
innmålt med nøyaktig plassering. En utvidelse av gang- og sykkelveien i parken vil
innebære enten oppgraving for å etablere fundament for utvidelse, eller oppfylling på
eksisterende terreng. Begge alternativer påvirker trærnes rotsone i negativ retning.
Forslagstiller vurderer derfor at en utvidelse av gang- og sykkelvei gjennom parken
er i konflikt med fredningsbestemmelser, og vil derfor ikke være mulig.

Anleggsperiode

Sikkerhet for gående og syklende
Gang- og sykkeltrafikk forutsettes å bli ledet til egne traséer under anleggsperioden.
Det vil bli satt opp nødvendige beskyttelsesrekkverk og gjerder, og det vil bli stilt krav
til frisikt og utforming av atkomster til anleggsområder.

Trafikkavvikling
Reguleringsplanen legger til rette for at areal midlertidig kan disponeres til
anleggsarbeid for å begrense ulempene for trafikantene. Arbeidet vil utføres i tre
etapper.

Først vil ny vei bygges på sørsiden av fv. 152, mens trafikken går på
nordsiden.
Deretter vil trafikken flyttes over på sørsiden mens anleggsarbeidet flyttes til
nordsiden.
Til slutt vil forskjøvet vei tilknyttes eksisterende vei i endene. Dette kan kreve
trafikkregulering og andre midlertidige tiltak.

Innkommende uttalelser
Totalt er det innkommet sju uttalelser til planen;

1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 25.02.2014.
2. Riksantikvaren, datert 26.02.2014.
3. a. Statens vegvesen, datert 27.02.2014.

b. Statens vegvesen, notat ang. avkjørsel til Kjerringjordet, datert 17.03.2014.
4. Akershus fylkeskommune, datert 28.02.2014.
5. a. Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU), datert 04.03.2014

b. Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU), notat ang. avkjørsel
til Kjerringjordet, mottatt 10.03.2014.
c. Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU), uttalelse vedr.
atkomst til Kjerringjordet datert 18.03.2014.

6. Veterinærinstituttet, datert 03.01.2014.
7. Studentsamskipnaden i Ås, datert 05.02.2014.

Under er disse oppsummert med rådmannens kommentarer. Videre vises det til
forslagstillers kommentarer, se avsnitt «3.5 Mottatte uttalelser ved offentlig ettersyn»,
side 23-27 i planbeskrivelsen.
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1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 25.02.2014
Konsekvenser av midlertidig rigg- og anleggsområde på dyrka jord og naturmiljø er
lite vurdert. Fylkesmannen forutsetter at planen og bestemmelser for midlertidig
anleggsområde forbedres slik at hensynet til dyrka jord og naturmiljøet ivaretas.

Nasjonale mål om å øke andelen gående, syklende og kollektivreisende bør også
settes som mål for reguleringsplanen.

Det savnes en vurdering etter naturmangfoldloven for eventuelle konsekvenser for
naturmiljøet langs nordvestre ende av Skogsdammen. Dammen er en viktig
naturtype og leveområde for truete arter. Kantvegetasjon langs vassdrag er også
lovbeskyttet etter vannressursloven. Fylkesmannen forventer at det gjøres
alternativvurderinger som belyser muligheter for å unngå inngrep i Skogsdammen.
Det forutsettes at tiltak langs Skogsdammen utføres på en skånsom måte med
tilstrekkelig hensyn til naturmangfoldet også under anleggsarbeidet. Dette bør legges
inn som planbestemmelse.

Langs sørsiden av fv. 152 er det avsatt areal til midlertidig anleggs- og riggområde
som omfatter fulldyrka jord. Tiltakets omfang, konsekvenser og alternativer er ikke
vurdert i planforslaget, og rekkefølgebestemmelsene er ikke tilstrekkelig til å ivareta
hensynet til en sikker og god tilbakeføring av arealene til matproduksjon. Arealtall er
ikke oppgitt, og behovet for et så stort inngrep er ikke dokumentert eller avveid. Det
forutsettes at det iverksettes avbøtende tiltak for å unngå varige skader på dyrka
jord. Reguleringsbestemmelsene for midlertidig anleggsområde må forbedres
tilsvarende. Det må settes en frist for tilbakeføring til matproduserende areal.
Bestemmelsen må omfatte føringer for avtaking og bevaring av matjordlag og øvrig
jordsmonn og for at pakkingsskader skal unngås. Erosjonsforebyggende tiltak må
gjøres etter behov, likedan for drenering og andre hydrotekniske tiltak.

Rådmannens kommentarer
Rådmannen mener nasjonale mål om å øke andelen gående og syklende er ivaretatt
i planen og viser til bakgrunnen for utvidelsen. Angående vurdering etter
naturmangfoldloven viser rådmannen til kapittel «5.6 Naturmiljø» i planbeskrivelsen
og til forslagsstillers kommentarer.

2. Riksantikvaren, datert 26.02.2014
Deler av det fredete området i parken har fått status som «annen veigrunn -
grøntareal» i reguleringsplanen, i tillegg til at det er båndlagt etter kulturminneloven.
Stien langs Drøbakveien som i dag fungerer som gang- og sykkelsti er en del av det
opprinnelige sti-nettet i parken, og ikke egentlig en del av veiarealet. Fredning etter
kulturminneloven gjelder foran regulering. Det kan virke forvirrende dersom deler av
det fredete arealet reguleres som veggrunn, da det i så fall kan framstå som at det er
andre bestemmelser som gjelder langs Drøbakveien enn i resten av det fredete
området. Riksantikvaren ber derfor om at hele det fredete området får en og samme
reguleringsstatus, og fortrinnsvis ikke som veggrunn.

Rådmannens kommentarer
Rådmannen viser til kommentar fra forslagstiller.
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3.
a. Statens vegvesen, datert 27.02.2014
Planleggingen av tiltak i Meierikrysset og tiltak langs fv. 152 gjøres i samråd med
Statens vegvesen. For å sikre at tiltakene på fylkesveien reguleres i henhold til
vegnormalene og at det avsettes tilstrekkelig veg- og trafikkareal i planforslaget, er
det viktig at det foreligger godkjent detaljplan før endelig planvedtak. Det er behov for
justeringer av foreslåtte detaljtegninger før disse kan godkjennes.

Alle tiltak langs fv. 152 og fv. 56 skal gjennomføres etter byggeplan godkjent av
Statens vegvesen. Dette må presiseres i planbestemmelsene.

Gang- og sykkelveien lang fv. 152 bør i utgangspunktet i størst mulig grad gå
parallelt med vegtraseen. Utfordringer knyttet til bratt terreng, konflikt med trær og
vegetasjon, samt siktproblematikk vanskeliggjør muligheten for en langsgående
gang- og sykkelveitrasé. Videreføring av dagens trasé vil være mest hensiktsmessig
basert på liten grad av konflikt med disse momentene. Statens vegvesen anser at
stenging av Johan L. Hirsch vei vil bidra positivt til øktlesbarhet av gang og
sykkelveitraseen inn mot parken.

Statens vegvesen ønsker at bredden på gang- og sykkelveien gjennom parken
utvides fra 2,5 til 3,5 meter. Med hensyn til fredete trær og andre vernehensyn, ser
vegvesenet at dette er konfliktfylt.

Reguleringsbestemmelsenes § 11.1 må fastsette at rundkjøringen ved Arboretveien
skal gjennomføres etter byggeplan godkjent av Statens vegvesen.

Det er vist en atkomst med pil fra Arboretveien like ved rundkjøringen på fv. 152.
Avkjørselen kan ikke legges så tett inntil kryssområdet. Vegvesenet har imidlertid fått
opplyst at eksisterende parkeringsplass skal avvikles, og at det derfor ikke vil være
behov for avkjørsel. Statens vegvesen forutsetter at atkomstpilen fjernes fra
plankartet.

b. Statens vegvesen, datert 17.03.2014
Statens vegvesen viser til møte 11.03.2014 mellom Ås kommune, Statsbygg, NMBU
og Statens vegvesen. Bakgrunnen for møtet var høringsuttalelsen til NMBU der
forslagstiller ble gjort oppmerksom på at foreslått løsning for avkjørsel til
Kjerringjordet berører et plantefelt som brukes til forskning innen jordkultur.
Forskningsprosjektet inngår i et nordisk samarbeid og har pågått i mer enn 50 år. På
bakgrunn av verdier knyttet til forskningen anser NMBU det som svært vanskelig å
akseptere avkjørselen som foreslås i den utvidede planen. På oppdrag fra Statsbygg
har Multiconsult skissert tre alternative atkomstmuligheter fra Kjerringjordet til fv. 152.
Det var disse alternativene som ble drøftet på møtet.

Alternativer:
A. Oppgradering av eksisterende traktorvei ved Vollebekk
B. Avkjørsel fra rundkjøring ved Arboretveien
C. Avkjørsel øst for ny bussholdeplass - over eksisterende forsøksfelt
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Partene var enige om forsøksfeltets verdi og at det var et behov for en vurdering av
andre atkomstløsninger. Alternativ A vurderes av Statens vegvesen som den mest
hensiktsmessige løsningen. Løsningen krever noe endring av geometrien i krysset,
men Statens vegvesen vurderer det som mulig å tilfredsstille krav til sikt og
trafikksikkerhet i avkjøringen. Når det gjelder alternativ B kan ikke Statens vegvesen
akseptere en fjerde arm på rundkjøringen. Et grunnleggende prinsipp for
rundkjøringer er at det skal være noenlunde lik belastning på alle veiarmer.
Vegvesenet viser også til NMBUs uttalelse og notat der NMBU viser til at det er stort
sett saktegående landbruksmaskiner som vil benytte seg av avkjørselen. Statens
vegvesen mener det vil være svært uheldig for trafikkavviklingen dersom
saktegående landbruksmaskiner skal inn i en rundkjøring med en stor andel av
kollektivtransport. Alternativ B frarådes derfor av Statens vegvesen. Alternativ C
anbefales og foretrekkes av Statens vegvesen, men vegvesenet har forståelse for de
negative konsekvensene det kan ha for forsøksfeltet, og kan derfor akseptere
bygging av en alternativ atkomstvei.

Avslutningsvis oppfordrer Statens vegvesen NMBU om å sette i gang med å flytte
forsøksfeltet. Dette med tanke på sammenslåingen av UMB, NVH og VI samt den
forventende befolkningsveksten i Ås som på sikt kan skape etbehov for en
gjennomgående sykkeltrase og et kollektivfelt på sørsiden avfv. 152. Statens
vegvesen oppfordrer til et langsiktig perspektiv på tilrettelegging for myke trafikanter
og for kollektivtrafikken.

Rådmannens kommentarer
Det vises til forslagstillers kommentarer. Rådmannen tar Statens vegvesens
konklusjoner angående avkjørsel til Kjerringjordet til etterretning. Videre støtter
rådmannen Statens vegvesens oppfordring til NMBU om å omplassere
forsøksfeltene med tanke på langsiktige løsninger for myke trafikanter og
kollektivtrafikk.

4. Akershus fylkeskommune, datert 28.02.2014
Fylkeskommunen ga i brev datert 03.02.2014 tillatelse til inngrep i automatisk fredete
kulturminner i medhold av kulturminneloven § 8. Det ble gitt tillatelse til at
reguleringsplan for Campus Ås vedtas uten vilkår om ytterligere arkeologisk
undersøkelse av bosetningsspor id 173488 før tiltak i henhold til planen realiseres.
Tilstrekkelig dokumentasjon er allerede gjennomført i forbindelse med registrering
utført av Akershus fylkeskommune.

I forslag til plankart har deler av det fredete området i parken på NMBU fått status
som «annen veggrunn –grøntareal» i tillegg til at det er båndlagt etter lov om
kulturminner. Fredning etter kulturminneloven gjelder foran regulering, og alle
endringer innenfor det fredete området krever dispensasjon uavhengig av
reguleringsformål. Stien langs Drøbakveien som i dag fungerer som gang- og
sykkelsti er en del av det opprinnelige sti-nettet i parken, og ikke egentlig en del av
veiarealet. På bakgrunn av dette bemerker fylkeskommunen, i overensstemmelse
med Riksantikvaren, at det kan virke forvirrende dersom deler av det fredete arealet
reguleres som veggrunn, da det i så fall kan framstå som atdet er andre
bestemmelser som gjelder langs Drøbakveien enn i resten av det fredete
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området. Eventuell opparbeidelse av veiareal innenfor det fredete området vil være
konfliktfylt. Fylkeskommunen ber derfor om at hele det fredete området får en og
samme reguleringsstatus, og fortrinnsvis ikke som veggrunn.

Rådmannens kommentarer
Viser til forslagstillers kommentarer.

5.
a. Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU), datert 04.03.2014
NMBU støtter at rundkjøringen trekkes lenger unna Meierikrysset, slik forskyvingen
er vist i høringsutkastet.

Når det ikke har vært mulig å finne en løsning med ensidig bussholdeplass ved
dagens hovedinnkjøring, støtter NMBU en løsning med kun to holdeplasser for
Campus, lokalisert til de to rundkjøringene.

Omlegging av trasé for gang- og sykkelvei langs fv. 152 slik Statens vegvesen
primært ønsker, vil medføre omfattende inngrep i parken og trebestanden. Flere trær
som er viktige i forhold til siktaksen fra Urbygningen må felles, i tillegg til trær som er
en del av hageanlegget til den tidligere direktørboligen. NMBU er negativ til en slik
løsning, som også vil kreve dispensasjon fra parkfredningen for å kunne
gjennomføres.

Statens vegvesen har ønsket at dagens gang- og sykkelvei gjennom Campus utvides
til 3 meter. Dagens gang-/sykkelveitrasé bukter seg langs Campus, og går for en stor
del inne i den fredete parken. En økning av bredden til 3 meter vil bety at mange av
de fredete trærne må felles. Det vil også kreve dispensasjon fra fredningen for å
kunne gjennomføres. NMBU er negative til dette og forutsetter derfor at dagens
bredde på 2,5 meter opprettholdes.

Hensynssone i høringsutkastet til reguleringsplan stemmer ikke overens med
fredningsbestemmelsene for parken vest for Meierikrysset. Viktige trær i
parkfredningen, øst for dagens hovedinnkjøring, er feilaktig lagt i en mindre streng
hensynssone for bevaring, ikke hensynssone for fredning. Dette må endres.

NMBU ønsker primært at bjørker på nordsiden av bussholdeplass for vestgående
trafikk ved Meierikrysset ikke påvirkes negativt. Dersom dette ikke er mulig å
gjennomføre, må det gjennomføres avbøtende tiltak i form av å plante nye trær. De
forutsetter at gang- og sykkelveien kan holdes åpen for ferdsel mens
byggearbeidene pågår.

Helheten i utformingen av plassen foran det fredete Meierimuseet anses ikke
ivaretatt i reguleringsforslaget. NMBU ber om en revidert løsning der hele området
mellom Meierimuseet og selve rundkjøringen anlegges som en plass der gang- og
sykkelveien integreres. Dette kan bl. a. løses ved at det bygges støttemur mot selve
rundkjøringen der høydeforskjellen tas opp.

Reguleringsforslaget viser en løsning der det tas mer arealer ved Damgården enn
dagens godkjente plan, selv om rundkjøringen i Meierikrysset er trukket lenger unna.
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Hageanlegget er regulert til bevaring og bygningen fredet. NMBU påpeker at
hageanlegget ble beskåret da dagens gang- og sykkelvei ble anlagt. Det bør helst
ikke reduseres ytterligere. Gang- og sykkelvei bør derfor begrenses i omfang.
Dagens hekk gir god avgrensning og må beskyttes gjennom byggeperioden.

Det er ikke akseptabelt at dagens innkjøring til Damgården fra Kirkeveien legges ned
og erstattes av en ny felles avkjøring med Plantevernbygningen. Dagens innkjøring
er viktig for hageanleggets utforming, og beplantingen med søtmispel bør ikke røres.
Dersom det viser seg nødvendig å ta noe av hekk eller annen beplantning, må
byggherre bekoste avbøtende tiltak med nyplanting av vegetasjon.

Reguleringsplanen viser utfylling i nordvestre hjørne av Skogsdammen, for å få plass
til ny bussholdeplass. Inngrepet vil kunne skade damkonstruksjonen til
Skogsdammen. Det påpekes at Statsbygg som byggherre har ansvar for sikring av
damkonstruksjonen. Langs Kirkeveien viser utkastet til reguleringsplan at det dels er
lagt opp til 3 meter rabatt mellom vei og gang- og sykkelvei, og dels en smalere
rabatt og dels fortau. Planforslagets løsning ivaretar ikke stedlige kvaliteter eller
utfordringer, terreng- og vegetasjon er ikke tilfredsstillende ivaretatt.

Krysningspunktet mellom gående og syklende i Høyskoleveien og Kirkeveien er ikke
vist med noen form for sikringstiltak. Flere trær langs strekningen vil måtte fjernes
som følge av den planlagte traseen. Linjeføringen bør endres. Dersom dette ikke er
mulig, må det iverksettes avbøtende tiltak som planting av nye trær langs
strekningen.

På grunn av plassering av ny bussholdeplass for østgående trafikk, må dagens
atkomstvei til bebyggelsen på Kjerringjordet legges om. I utkastet til reguleringsplan
er atkomstveien foreslått lagt i en bue østover med ny kobling til fv. 152 øst for ny
bussholdeplass. NMBU kan ikke akseptere den skisserte løsningen, og ønsker at
atkomstvei til Kjerringjordet kobles direkte til ny rundkjøring ved Husdyrfagbygningen.
Løsningen som er vist i høringsutkastet er uheldig fordi den vil legge beslag på
arealer som i dag brukes til forskning innen jord- og plantekultur. Forsøk på disse
arealene har pågått i mer enn 50 år, og må kunne fortsette. Kobling av atkomstvei til
ny rundkjøring vil gi mindre forbruk av dyrka mark i tillegg til en mer helhetlig
terrengtilpasning i området. Detvil også gjøre det mulig å legge ned en trafikkfarlig
landbruksvei i krysset mellom fv. 1 52 og Osloveien. Bebyggelsen på Kjerringjordet er
i kommuneplanens arealdel avsatt til offentlig og privat tjenesteyting. Arealet er ca.10
da. Det vil imidlertid ikke være mulig med en utvidet bruk av verken dagens eller
framtidig bebyggelse med den foreslåtte atkomstveien.

b. Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU), notat mottatt
10.03.2014
NMBU viser til utvidet reguleringsplan for Campus Ås. Av utkastet framgår det at
dagens atkomstvei til bebyggelsen på Kjerringjordet må legges om. Dette skyldes ny
lokalisering av bussholdeplass for østgående trafikk, rett øst for ny rundkjøring ved
Husdyrfagbygningen.

I utkastet til reguleringsplan har man valgt å legge om avkjøringen ved å legge veien
i en bue østover for ny til kobling av atkomstveien til fv. 152 øst for ny
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bussholdeplass. Betingelsen for at denne lokaliseringen tillates er, så vidt NMBU
forstår, at atkomstveien ikke skal ha mer enn 50 bevegelser per døgn.

Ny påkjøring fra Kjerringjordet er en problemstilling som Statsbygg, etter det NMBU
har fått opplyst, har drøftet med Statens vegvesen, og fått aksept for. NMBU har ikke
blitt konsultert om denne løsningen.

NMBU vurderer det som svært vanskelig å akseptere denne løsningen av følgende
grunner;

Løsningen som er foreslått legger beslag på arealer som i dag brukes til
forskning innen jordkultur. Feltet inngår i et nordisk samarbeid, og er unikt i
internasjonal sammenheng. Dagens forsøk har pågått i mer enn 30 år, og
NMBU prioriterer at disse forsøkene må fortsette.
Dagens løsning består av to avkjørsler til Kjerringjordet. På begge avkjørslene
varierer aktivitetsmønsteret. Når det er topper i aktivitetsmønsteret vil det gi
langt flere enn 50 bevegelser daglig, stort sett med saktegående kjøretøy.
Bebyggelsen på Kjerringjordet er avsatt til «offentlig og privat tjenesteyting».
NMBU mener at i en reguleringsplan ikke kan legge opp til en løsning som er
til direkte hinder for en senere regulering av området i tråd med statusen i
kommuneplanens arealdel.
Avkjøringen til Kjerringjordet kan ikke være i en busslomme, det må være
tilstrekkelig siktlinje i avkjørselen når det står buss på holdeplassen.
Løsningen som er foreslått vurderer NMBU som et lite heldig planfaglig grep.
Som utdanningsinstitusjon innen landskapsarkitektur og by- og
regionplanlegging ser NMBU det som uheldig dersom det etableres slike
løsninger på Campus.

Utkastet til reguleringsplan legger rent fysisk beslag på om lag 50 % av selve
forsøksarealet. Forsøksarealet er planlagt og brukt som en helhet, med ulike
forsøksruter knyttet til varierende typer jordbearbeiding. NMBU vurderer det som
svært vanskelig å akseptere en løsning som går på bekostning av dette forsøksfeltet.

NMBU mener det må være mer hensiktsmessig å koble avkjørselen til den planlagte
rundkjøringen ved Arboretveien. Dette for å spare forsøksfeltet, sikre en mer
trafikksikker avkjørsel, og legge til rette for formålet for bebyggelsen på Kjerringjordet
som er satt kommuneplanens arealdel. Etter NMBUs beregninger vil
gjennomføringen av reguleringsplanen legge beslag på min. 1,5 daa. En ny avkjørsel
fra rundkjøringen vil, slik NMBU har estimert dette, legge beslag på under 0,7 daa.

c. Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU), datert 18.03.2014
NMBU viser til offentlig ettersyn av utvidet reguleringsplan for Campus Ås, NMBUs
høringssvar datert 04.03.2014, og møter angående planen, da særlig møtet hos
Statsbygg der NMBU, Statens vegvesen og Ås kommune var representert.

Bakgrunnen for møtet var foreslått løsning for avkjørsel til Kjerringjordet. Løsningen
kan ikke aksepteres av NMBU. Begrunnelsen er omtalt i universitets høringssvar og
mer utførlig i et notat.
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På møtet ble det skissert en løsning der eksiterende landbruksavkjøring nær krysset
mellom fv. 152 og Osloveien. NMBU kan akseptere denne løsningen under visse
betingelser.

Det utarbeides en detaljplan for endring av geometrien i krysset, i tråd med
innspillene fra Statens vegvesen i brev datert 17.03.2014, slik at avkjørselen
tilfredsstiller krav til sikt og trafikksikkerhet i avkjøringen. Detaljplan forelegges
Statens vegvesen til godkjenning. Vurdering og avklaring må være basert på
opplysninger NMBU har gitt tidligere, blant annet trafikktopper under
innhøstning og bebyggelsens status i kommuneplanen.
Avkjøringen bygges slik at den tilfredsstiller alle krav i vegloven og tilhørende
forskrifter.
NMBU får nødvendige tillatelser til bruk av avkjøringen til
landbruksvirksomhet, forsøksvirksomhet og bruken av bygninger og område
avsatt i kommuneplanens arealdel til «offentlig- og privat tjenesteyting».
Nødvendige tillatelser til bruk av ny avkjøring for virksomheten på
Kjerringjordet må være gitt, og nødvendig opparbeidelse av ny avkjøring og
av vei inn til bebyggelse på Kjerringjordet må være gjennomført før dagens
avkjøring til bebyggelse på Kjerringjordet stenges.
Statsbygg bekoster nødvendig oppgradering av avkjørsel og av vei inn til
bebyggelsen på Kjerringjordet.

Rådmannens kommentarer
Rådmannen har forståelse for verdien av forsøksfeltene på Kjerringjordet, og
vurderer derfor løsningen der dagens landbruksavkjøring oppgraderes som en
tilfredsstillende løsning med tanke på dagens bruk av Kjerringjordet. Rådmannen
viser til den pågående kommuneplanrulleringen, og mener det er uheldig å legge opp
til utvidet bruk av de bebygde arealene på nåværende tidspunkt.

6. Veterinærinstituttet, datert 03.01.2014
Det er feil i vedlagt materiale. Det er vei V4 mellom Osloveien og V5 som skal kunne
stenges fysisk for allmenn ferdsel ved mistanke om alvorlig smitteutbrudd, ikke V2.
Veterinærinstituttet har ellers ingen merknader til utvidelsen av reguleringsplan for
Campus Ås.

Rådmannens kommentarer
Rådmannen viser til forslagsstillers kommentar.

7. Studentsamskipnaden i Ås, datert 05.02.2014
Lysregulering av vestre arm av Meierikrysset bør gjennomføres. Kryssing av veien
bør foregå i puljer for å bidra til en mer effektiv trafikkavvikling. Det er ikke behov for
å utvide Fv. 152. Man bør heller prioritere en moderat utvidelse av gang- og
sykkelveien gjennom parken på strekningen Arboretveien-Meierikrysset for å gjøre
bruk av gang- og sykkelveien sikrere.

Rådmannens kommentarer
Viser til forslagsstillers kommentar, og vurderinger i planbeskrivelsen, kapittel «4.9.7
Alternative kryssløsninger».
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Vurdering med begrunnelse:
Hensikten med planutvidelsen var å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende,
samt å tilrettelegge for en effektiv avvikling av kollektivtransport på strekningen.
Planforslaget er i hovedsak i tråd med planen som ble lagtut til offentlig ettersyn. Av
større endringer har foreslått avkjørsel til Kjerringjordet blitt fjernet og Arboretveien
har blitt utvidet med gang- og sykkelvei.

Rådmannen mener planforslaget imøtekommer hensikten bak planen når det gjelder
effektiv avvikling av kollektivtransport. Foreslått løsning med to bussholdeplasser i
tilknytning til hovedatkomstene til Campus Ås, samt oppgradering av Meierikrysset
og ny rundkjøring i Arboretveien vurderes som akseptabel med tanke på effektiv
trafikkavvikling.

Når det gjelder trafikksikkerheten til gående og syklende vurderer rådmannen
løsningene som har blitt presentert som et kompromiss mellom ulike interesser. Både
Statens vegvesen og kommunen har påpekt i uttalelser og under møter med
Statsbygg at dagens gang- og sykkelvei gjennom den fredete parken er svingete,
smal og uoversiktlig, og at den ikke tilfredsstiller dagens krav til gang- og sykkelveier.
Statens vegvesen anbefaler i sin uttalelse at gang- og sykkelveien utvides fra 2,5 til
3,5 meters bredde. Vernemyndigheter og NMBU har på sin side har vært tydelige på
at de ikke kan akseptere en utvidelse av gang- og sykkelveien, på bekostning av den
fredete parken. På bakgrunn av dette vurderer Statens vegvesen at det på sikt vil
tvinge seg fram løsninger for myke trafikanter og kollektiv transport på sørsiden av
Drøbakveien, og at andre interesser som jordvern da må vike.

På et overordnet plan mener rådmannen at planforslaget vil forbedre dagens
situasjon når det gjelder trafikksikkerheten. Forskyvingen av Meierikrysset vil gi bedre
sikt i krysset, og gående og syklende vil få bedre plass forbi Meierimuseet. Farten i
rundkjøringen vil dempes ved at sentraløya utvides. Videre vil gangfeltene utvides og
sakses over Drøbaksveien. Gang- og sykkelvei langs Kirkeveien rettes ut og to
avkjørsler samles til én. Bredden på gang og sykkelveien ved Meierikrysset økes, og
gang- og sykkelvei atskilles fra bussholdeplasser. Johan L. Hirsch’ vei stenges for
trafikk, og erstattes av en ny hovedatkomst til Arboretveien. Bredden på Arboretveien
økes og det legges til gang- og sykkelvei. Rådmannen vurderer løsningene som
akseptable.

Avveininger mellom verneinteresser, trafikksikkerhet, jordvern og trafikkavvikling har
preget planprosessen. Rådmannen mener planforslaget har imøtekommet
høringsuttalelser i den utstrekning det har vært mulig innenfor en stram tidsplan, og
at planforslaget ivaretar hensikten bak rekkefølgebestemmelsene i den opprinnelige
planen.

Konklusjon:
Rådmannen mener planforslaget i stor grad imøtekommer ulike interesser på en god
måte og anbefaler at planen vedtas.
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Kan vedtaket påklages?
Hovedutvalgets vedtak kan ikke påklages. Endelig kommunestyrevedtak kan
påklages.

Ikrafttredelse av vedtaket:
Kommunestyrets vedtak er juridisk bindende straks vedtaket er fattet.
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K-21/14 << Tilbake til saksliste
Høring - Reservasjonsordning for fastleger - Endringer i helse- og
omsorgstjenesteloven og i pasient- og brukerrettighetsloven.

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 14/00429-2
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for helse og sosial 11/14 02.04.2014
2 Kommunestyret 21/14 23.04.2014

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 02.04.2014:
1. Kommunestyret mener at de foreslåtte lovendringene vil medføre et dårligere og

mer byråkratisk offentlig helsetilbud.

2. Forslaget vil også sette kvinner i en vanskelig situasjon i møte med
primærhelsetjenesten. Kommunestyret mener at hensynet til kvinner i en sårbar
situasjon veier tyngst og ber derfor at Helse- og omsorgsdepartementets forslag
ikke blir vedtatt.

3. Ås kommune ønsker ikke å åpne for at arbeidsgivers styringsrett skal
undergraves av enkeltansattes samvittighet. Etter kommunens oppfatning bør
fastleger som ikke ønsker å henvise til abort ta konsekvensen av dette ved å
utføre sin legegjerning i en annen rolle enn kommunal primærhelsetjeneste.

_____

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 02.04.2014:
Roberto Puente Corral (SV) fremmet følgende forslag til innstilling:

1. Kommunestyret mener at de foreslåtte lovendringene vil medføre et
dårligere og mer byråkratisk offentlig helsetilbud.

2. Forslaget vil også sette kvinner i en vanskelig situasjon i møte med
primærhelsetjenesten. Kommunestyret mener at hensynet til kvinner i en
sårbar situasjon veier tyngst og ber derfor at Helse- og
omsorgsdepartementets forslag ikke blir vedtatt.

3. Dersom forslaget blir vedtatt vil Ås kommune ikke tillate fastlegekontrakter
som åpner for at fastleger kan reservere seg mot å henvise til abort.

Erling Rognli (V) fremmet følgende alternativ punkt 3 til SV´s forslag:
Ås kommune ønsker ikke å åpne for at arbeidsgivers styringsrett skal undergraves av
enkeltansattes samvittighet. Etter kommunestyrets oppfatning bør fastleger som ikke
ønsker å henvise til abort ta konsekvensen av dette ved å utføre sin legegjerning i en
annen rolle enn kommunal primærhelsetjeneste

Votering:
SV´s forslag punkt 1 og 2 med V´s alternativ til punkt 3 ble enstemmig tiltrådt.

_____
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Saksfremlegg:

Rådmannens innstilling:
Ås kommune vedtar følgende:

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for helse og sosial
Kommunestyret

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Vedlegg:

1. Helse- og omsorgsdepartementet 21.1.2014: Høringsbrev

2. Helse- og omsorgsdepartementet 21.1.2014: Høringsnotat

3. Helse- og omsorgsdepartementet: Rundskriv I-4/2011

SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Helse –og omsorgsdepartementet har sendt ut på høring en endring i helse- og
omsorgstjenesteloven og i pasient- og brukerrettighetsloven vedrørende fastlegers
reservasjonsordning.

Bakgrunn for saken:
Helse –og omsorgsdepartementet har 21.1.2014 sendt ut på høring forslag til to
lovendringer og to forskriftsendringer:

Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (hjemmel til å gi forskrifter om
reservasjonsmulighet for fastleger)
Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (rett til å skifte fastlege ved
reservasjon)
Forskrift om endringer i fastlegeforskriften
Endringer i forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen.

Aktuelt forslag til endringer / Alternativer:

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår en tilføyelse i helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-2 tredje ledd. Tilføyelsen skal gi hjemmel til forskrifter om

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/horing---reservasjonsordning-for-fastleg/horingsbrev.html?id=749568
http://www.regjeringen.no/pages/38601964/horingsnotat_reservasjonsordning_fastleger_210114.pdf
http://www.regjeringen.no/pages/35682381/Rundskriv_reservasjon_I-4-2011.pdf
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mulighet for fastleger til å reservere seg mot henvisning og behandling ved alvorlige
samvittighetskonflikter knyttet til liv og død. Med alvorlige samvittighetskonflikter
knyttet til liv og død menes først og fremst abort. Hjemmelen skal ikke omfatte
forskrivning eller innsetting av prevensjon eller henvisning til assistert befruktning.

Departementet foreslår en endring i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 c fjerde
ledd. Endringen skal gi grunnlag for forskrifter om utvidet rett til å skifte fastlege for
pasienter som står på liste hos en fastlege som har reservert seg mot henvisning til
abort.

Departementet foreslår også endringer i fastlegeforskriften og i forskrift om pasient-
og brukerrettigheter i fastlegeordningen.

Kommuner skal få adgang til å inngå avtaler med fastleger om at disse kan reservere
seg av samvittighetsgrunner mot å henvise kvinner til abort. Fastlegen som
reserverer seg må sørge for at kvinner på listen som vurderer eller ønsker henvisning
til abort, får tilbud om konsultasjon hos en annen fastlege i nærheten senest innen
neste virkedag. Før kommunen kan inngå avtale om reservasjon, må fastlegen
dokumentere at han eller hun har inngått en skriftlig avtale med en kollega som
forplikter seg til å ta imot og henvise de aktuelle kvinnene.

Fastlegen som har reservert seg skal også informere kvinner på sin liste som
vurderer eller ønsker henvisning til abort om at de kan henvende seg direkte til
sykehuset uten henvisning fra fastlege.

Personer som står på listen til en fastlege som reserverer seg, skal få rett til å skifte
til en fastlege som ikke har reservert seg. Dette skiftet skal ikke regnes som et skifte
etter reglene om inntil to skifter per kalenderår. Før kommunen kan inngå en avtale
om reservasjon, må den forsikre seg om at det er andre fastleger i nærheten med
åpne lister slik at de som ønsker det kan skifte til en fastlege som ikke har reservert
seg.

Fastlegen skal informere alle sine eksisterende listeinnbyggere om
reservasjonsavtalen straks avtalen er inngått. Kommunen skal sørge for at alle
innbyggerne får informasjon om hvilke leger som til enhver tid har reservert seg slik
at innbyggerne er kjent med det når de skal velge fastlege. Dette kan for eksempel
fremgå av nettsiden for skifte av fastleger –MinFastlege.

Fastleger skal etter forslaget ikke få en rett til reservasjon, men en mulighet. Det vil
være opp til den enkelte kommunen å avgjøre om de ønsker å inngå avtaler om
reservasjon, såfremt vilkårene for å inngå slik avtale er oppfylt.

For å kunne ivareta tilbudet til kvinner som trenger henvisning til abort, må
kommunen kunne si opp en avtale om reservasjon dersom tilgangen på fastleger
med åpne lister reduseres, og det ikke er mulig for kvinner å skifte til en fastlege i
nærheten som ikke reserverer seg.

Reservasjon mot å assistere eller utføre abortinngrep reguleres i abortloven, men
dette gjelder ikke henvisninger fra primærhelsetjenesten.
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Reservasjon mot å assistere eller utføre assistert befruktning er regulert etter et
anmodningsvedtak i Stortinget rettet mot de regionale helseforetakene, men dette
gjelder ikke henvisninger fra primærhelsetjenesten.

Bakgrunn for forslaget
Etter at Helse- og omsorgsdepartementet i 2009 uttrykte aksept for en ordning der
kommuner gav leger mulighet for reservasjon vedr henvisning til assistert
befruktning, kom det i 2011 et rundskriv (I-4/2011) (Vedlegg 3) om reservasjon for
leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, hvor detkonkluderes med at det
ikke åpnes for at fastleger med listeansvar kan få adgang til å reservere seg mot å
henvise til abort og assistert befruktning eller til å foreskrive eller sette inn
prevensjon.

Helsedirektoratet gjennomførte i 2011 en kartlegging om omfanget av slike
reservasjoner, som viste et meget begrenset antall, selv om mange kommuner ikke
svarte på undersøkelsen.

Legeforeningen har kommet med innspill for å innføre en reservasjonsrett.

Endringsforslag
Foreslått endring i helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2 tredje ledd, slik at
den gir grunnlag for å gi forskrifter om at fastleger kan reservere seg mot å
henvise eller behandle pasienter dersom reservasjonen er begrunnet i
alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til liv og død.
Foreslått endring i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 c fjerde ledd,
presiseres slik at hjemmelen omfatter forskrifter om utvidet rett til å skifte
fastlege for pasienter som står på liste til en fastlege som har reservert seg på
grunn av alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til liv og død.
Foreslått endring i fastlegeforskriften med nytt kapittel 5 om Reservasjon av
samvittighetsgrunner (§§ 24a-24g)
Foreslått endring i forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen
som i §§ 5 og 6 blant annet tar inn momenter vedr jenter mellom 14 og 16 års
rett til skifte dersom fastlegen reserverer seg.

Økonomiske konsekvenser:
Den foreslåtte ordningen kan medføre et beskjedent merarbeid for kommunen ved
avtaleinngåelse og oppfølgingen av disse, som underretning til Fylkesmannen og
HELFO.

Vurderinger og begrunnelser
Den foreslåtte muligheten om reservasjonsrett for fastleger er begrunnet i at enkelte
leger har alvorlige samvittighetsproblemer knyttet til å henvise pasienter til abort og
lignende. De oppfatter dette som etiske konflikter som handler om liv og død. På den
annen side kan reservasjonsrett medføre begrensning av rettsikkerheten for
pasienter.
Det opplegg som regjeringen presenterer for å avveie hensynet til begge parter,
anses som en akseptabel måte løse konflikten på ved at legen bl.a. må inngå avtale
med en annen som ivaretar disse pasientene når mulig konflikt oppstår.
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Ut fra den kartlegging som er foretatt er det meget få leger på landsbasis som her
reservert seg.

I Ås er det 12 fastleger og ingen som har reservert seg. Kommunen vil ved fremtidig
rekruttering av fastleger også kunne ta stilling om en søker som vil gjøre
reservasjonsrett gjeldende, skal ansettes. Følgelig vil kommunen kunne sikre seg at
pasientsikkerhet på dette grunnlag blir ivaretatt.

Alternativer:
1. Ås kommunestyre avgir følgende høringsuttalelse om reservasjonsordning for
fastleger: «Ås kommune slutter seg til forslagene til endring vedrørende
reservasjonsordningen, slik de fremgår av høringsbrev og notat fra Helse- og
omsorgsdepartementet, datert 21.1.2014».

2. Ås kommunestyre avgir følgende høringsuttalelse om reservasjonsordning for
fastleger: «Ås kommune støtter ikke forslagene vedrørende reservasjonsordningen,
slik de fremgår av høringsbrev- og notat fra Helse- og omsorgsdepartementet, datert
21.1.2014».

Konklusjon:
Rådmannen foreslår to ulike alternative innstillinger, men fremmer ikke egen
innstilling i saken.
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K-22/14 << Tilbake til saksliste
Høringsuttalelse - Endringer i forskrift ved langtidsplass i
dobbeltrom på sykehjem

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 14/01157-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Ås eldreråd 7/14 01.04.2014
2 Hovedutvalg for helse og sosial 12/14 02.04.2014
3 Formannskapet 19/14 09.04.2014
4 Kommunestyret 22/14 23.04.2014

Formannskapets innstilling 09.04.2014: (med forbehold om godkjenning)
Ås kommune mener at alle som ønsker det skal ha enerom ved langtidsplass.
Ås kommune støtter høringens forslag om differensiert (redusert) betaling ved
langtidsplass i dobbeltrom. Dette ut i fra pasient - og brukerrettighetsloven, og hvor
man ser forskriften og verdighetsgarantien opp mot den.
Den foreslåtte ordningen bør eventuelt evalueres etter noen tid/to år?

_____

Formannskapets behandling 09.04.2014:
Ivar Ekanger (A) fremmet følgende tilleggsforslag til hovedutvalgets innstilling som
første og siste setning:
Ås kommune mener at alle som ønsker det skal ha enerom ved langtidsplass.
Den foreslåtte ordningen bør eventuelt evalueres etter noen tid/to år?

Votering: Hovedutvalgets innstilling med Ap’s tillegg ble enstemmig tiltrådt.

_____

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 02.04.2014:
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 02.04.2014:
Ås kommune støtter høringens forslag om differensiert (redusert) betaling ved
langtidsplass i dobbeltrom. Dette ut i fra pasient- og brukerrettighetsloven, og hvor
man ser forskriften og verdighetsgarantien opp mot den.

_____

Ås eldreråds behandling 01.04.2014:
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tatt til orientering.

Ås eldreråds uttalelse/vedtak 01.04.2014:
Rådmannens innstilling ble tatt til orientering.

_____
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Saksfremlegg:

Rådmannens innstilling:
Ås kommune støtter høringens forslag om differensiert (redusert) betaling ved
langtidsplass i dobbeltrom. Dette ut i fra pasient - og brukerrettighetsloven, og hvor
man ser forskriften og verdighetsgarantien opp mot den.

Ås, 21.03.2014

Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt
Rådmann Helse og sosialsjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Ås eldreråd
Hovedutvalg for helse og sosial
Formannskap
Kommunestyret

Vedlegg:
Vedlegg.1: Følgebrev høring egenandel kommunale tjenester (separat på iPad)
Vedlegg.2: Høringsbrev endring i egenandel kommunale tjenester

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Ingen

Vedtak i saken sendes til:
hjs@hod.dep.no
Forvaltningsenheten v/ Gry Mathisen
Økonomi v/ Berit Amlien Eriksen

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:
Kommunen er bedt om å gi en uttalelse om forslag til endring i § 3 i forskrift2011-12-
16-1349 om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester, egenandelens
størrelse ved langtidsopphold. Forslaget fra departementetgår ut på at beboere på
dobbeltrom, tilstås et fribeløp på 35.000 kr som trekkes inn i beregningsgrunnlaget
for vederlagsbetalingen.

http://www.regjeringen.no/pages/38629137/Hoeringsbrevegenandelforkommunaletjenester.pdf
mailto:hjs@hod.dep.no
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/forslag-til-endringer-i-forskrift-2011-1.html?id=751375
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Intensjonen med endringene er å sikre at beboere som mot sin vilje legges på
dobbeltrom i kommunale institusjoner, skal få redusert egenandel.

I høringsbrevet fra helse og omsorgsdepartementet vises det til Stortingsmelding 50,
der et av målene var at alle med langvarig opphold i institusjon og som ønsker det,
skulle få enerom.
I Kvalitetsforskriften for pleie og omsorgstjenester heter det i § 3 at kommunen skal
etablere system av prosedyrer som søker å sikre «tilbud om eget rom ved
langtidsopphold.

På Moer sykehjem har vi pr.d.d. 7 dobbeltrom på langtidsavdelingen. Liggetid på
dobbeltrom varierer, noen er for en kortere periode, mens andre har vært i inntil et år.
Det er utarbeidet kriterier for tildeling av plass på dobbeltrom, samt for overflytting til
enerom. Det tilstrebes at tiden på dobbeltrom blir så kort som mulig.

Vurdering:
Pasienter som er innlagt på sykehjem, har etter pasient og brukerrettighetsloven
§2-1 . krav på forsvarlige pleie- og omsorgstjenester etter helse og
omsorgstjenesteloven § 3-2,6,c, plass i institusjon. Dette innebærer at tjenestene må
inneholde en tilfredsstillende kvalitet.
Kvalitetsforskriften pålegger kommunene å ha et system av prosedyrer som søker å
sikre at det gis et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar
kontinuitet i tjenesten. Forskriften pålegger kommunene å ha nedfelte skriftlige
prosedyrer som søker å sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstilt
grunnleggende behov med bl.a. tilbud om eget rom ved langtidsopphold.
Verdighetsgarantien § 3 sier at tjenestetilbudet skal innrettes i respekt for den
enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel, og sikre at nødvendige
medisinske behov blir ivaretatt. Dette skal sikres gjennom bl.a. å tilby eldre som bor
på helseinstitusjon enerom.
Hovedregel er at det skal tildeles enerom ved langtidsopphold på sykehjem, men det
foreligger ikke et lovfestet rettighetskrav om enerom.

Økonomiske konsekvenser:
Ved vederlagsberegning for langtidsopphold i institusjon, har brukerne pr.d.d. et fast
fradrag i beregningen på 75 % av fribeløpet på kr. 7.250 i 201 4, dvs. faktisk fradrag
på kr. 5.437.
Forslaget til forskriftendringen vil gi et faktisk fradrag på kr. 26.250 pr.år for beboere i
dobbeltrom, altså mindreinntekt på kr. 20.81 3 pr.år.

Spørsmålet blir hvor mange beboere i aktuell kategori kommunen vil ha til enhver tid.
For hver gang en beboer bytter mellom enkeltrom og dobbeltrom vil det måtte fattes
nytt betalingsvedtak. Ved etter oppgjør vil det måtte gjøres tilsvarende antall
beregninger pr. år.
For at egenbetalingen skal være korrekt til enhver tid, slik at klager med evt.
påfølgende tap skal unngås, må det rapporteres om beboer får dobbelt eller
enkeltrom ved innleggelse, samt at det må rapporteres ved bytte av type rom under
oppholdet.
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En ser da klart at endring i forskriften gir lavere inntekter i faktiske kroner, samt økt
ressursbruk ved rapportering fra forvaltningen til økonomi.
For økonomi vil dette kunne medføre en vesentlig økning i ressursbruk på grunn økt
antall vedtak.

Alternativer:
1) Lik sats for alle med begrunnelse at det er samme tjeneste som mottas

En pasient på sykehjem er i behov av døgnkontinuerlig pleie og tilsyn, noe
vedkommende får uavhengig om det er enkelt- eller dobbeltrom. Dette kan forsvare
at det er likebetaling for samme tjeneste. Pasienten får nødvendige tjenester
uavhengig av funksjonsnivå, en differensierer ikke prisen selv om en pasient er i
behov av 1:1 bemanning eller forsterket skjerming, etc. Dersom helsetilstanden tilsier
behov for enerom, vil vedkommende pasient få det som en del av en nødvendig
tjeneste, f.eks. i livets sluttfase eller andre tungtveiende grunner.

Målet er at alle langtidsbeboere skal ha enerom, men noen må midlertidig være på
dobbeltrom i påvente av enerom. Fylkesmannen sier at så lenge det er utarbeidet et
system på hvordan vi håndterer dobbeltrom og enkeltrom, er det forsvarlig praksis.

2) Differensiert sats for enkelt og dobbeltrom

Hvis en ser på sykehjemsplass som en rett den enkelt innbygger har, jfr. pasient og
brukerrettighetsloven, og ser forskriften og verdighetsgarantien opp mot den, kan en
gå for vinklingen med differensiert betaling for enkelt eller dobbeltrom. Dette
begrunnes da i rett til privatliv, verdighet, mulighet å trekke seg tilbake, ha besøk
uforstyrret, etc.

Ut fra allmenn rettferdighetssans, kan det oppleves urettferdig å betale samme pris
for dobbeltrom som for enkeltrom. Det en betaler for er ikke rommet i seg selv, men
tjenesten som helhet.

Konklusjon med begrunnelse:
Det er prinsipielt sett en utfordrende problemstilling høringen bringer med seg. Etter
helse og omsorgstjenesteloven er det tjenesten (hjelpen) innbyggerne har «krav på»
og betaler for, og den sier ingen ting om hvor man får hjelpen. Derfor har
Fylkesmannen ved flere anledninger avslått klager om opphold / tjenester i
dobbeltrom, også med begrunnelse at Ås kommune håndterer dette på en best mulig
måte.
Allikevel har pasient –og brukerrettighetsloven, og Verdighetsgarantien en ordlyd
som retter seg i den andre retningen, det vil si at alle har rett på enerom.

Høringen dreier seg om opphold i dobbeltrom på langtidsopphold, og holder dermed
korttidsopphold utenom vurderingen.

Rådmannen anbefaler derfor at Ås kommune støtter høringsforslaget.
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Kan vedtaket påklages?
Nei

Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart for innsending
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K-23/14 << Tilbake til saksliste
Videreføring av ungdomsteamet ved Nav Ås

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 14/01173-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for helse og sosial 9/14 02.04.2014
2 Kommunestyret 23/14 23.04.2014

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 02.04.2014:
1. Det opprettes en 100 % veilederstilling ved Nav Ås tilknyttet ungdomsteamet.

Stillingen finansieres av omdisponerte ressurser innenfor enhetens
budsjettramme.

2. Evaluering etter 1 år hvor Nav-Ås fremlegger statistikk over antall ungdommer
som faktisk hjelpes inn i arbeid, skole og tiltak.

_____

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 02.04.2014:
Rubina Mushtaq (H) foreslo følgende tillegg til rådmannens innstilling:

Evaluering etter 1 år hvor Nav-Ås fremlegger statistikk over antall ungdommer
som faktisk hjelpes inn i arbeid, skole og tiltak.

Votering:
Rådmannens innstilling med H´s tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt.

_____

Rådmannens innstilling:
Det opprettes en 100 % veilederstilling ved Nav Ås tilknyttet ungdomsteamet.
Stillingen finansieres av omdisponerte ressurser innenfor enhetens budsjettramme.

Ås, 17.03.2014

Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt
Rådmann Helse og sosialsjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for helse og sosial
Kommunestyret
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Vedlegg:
Ingen

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Sluttrapport –prosjekt, Ungdomsteametved Nav Ås, behandlet i HHS 26.02.2014 og
i K-sak 14/14 19.03.2014

Vedtak i saken sendes til:
Leder ved Nav Ås
Økonomikontoret

SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
I forbindelse med kommunestyrets budsjettbehandling i desember 2013 (K sak
80/13) kom det politiske signaler om at man skulle søke å videreføre ungdomsteamet
ved Nav Ås, etter at prosjektperioden gikk ut.
Rådmannen fremmet i den sammenheng en innsparingssak i hovedutvalg for helse
og sosial i februar 2014 (U sak 3/14), hvor dette ble tatt hensyn til. Hovedutvalget
vedtok dette enstemmig.
Videreføring av teamet fordrer at kommunen oppretter en veilederhjemmel ved Nav
Ås. Delegasjonsreglementet sier at det kun er kommunestyret som kan opprette
hjemler i Ås kommune, derav denne sak.

Fakta i saken:
NAV Ås har i samarbeid med Ås kommune gjennomført et prosjekttil forebygging av
barne- og ungdomsfattigdom. I løpet av prosjektperioden ble Ungdomsteamet ved
NAV Ås etablert.

Både Ås kommune og NAV har ungdom som en prioritert gruppe, og i NAVs strategi
inngår målet om at ungdom skal gis mulighet for å komme i arbeid.
Unge under 25 år som henvender seg til NAV Ås tilbys samtale på dagen for
henvendelse, eventuelt første virkedag etter. Ungdommen tilbys så tett oppfølging
som behovet tilsier, og etablerer kontakt med andre tjenester ved behov.

Ungdomsteamet tilbyr et lavterskel-tiltak rettet mot ungdom, med målet å gi alle unge
som henvender seg et tilbud om:

Opplæring
Arbeid
Aktivitet

Pårørende kan også henvende seg på vegne av sine unge og få veiledning,
eventuelt også delta i samtale dersom deres ungdom ønsker det.
Ungdomsteamet kan informere om arbeidsmarkedet, og knytte kontakt med
arbeidsgivere, helsestasjonen, Oppfølgingstjenesten, psykolog og andre, ut fra
behov.

http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-helse-og-sosial-26-02-2014.125478.MD1I212712o7001.pts.html
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Ungdomsteamet har etablert skriftlige samarbeidsrutiner mellom NAV og
Oppfølgingstjenesten (OT), barnevernet, og Enhet for rus og psykisk helse. I tillegg
samarbeider de med videregående skole i Ås, NAV Akershus og andre kommunale
og statlige tjenester. Ungdomsteamet er representert i Ås kommunes tverrfaglige
team med målgruppe barn og unge; Positivt oppvekstmiljø.

Det vises ellers til vedlagt sluttrapport for ungdomsteamet ved Nav Ås.

Vurdering:
Prosjektperioden for ungdomsteamet ved Nav Ås gikk ut 31.12.2013. Teamet kan
vise til meget gode resultater og et viktig virkemiddel i fattigdomsbekjempelsen i Ås
kommune.

I forbindelse med kommunestyrets budsjettbehandling i desember 2013 (K sak
80/13) kom det politiske signaler om at man skulle søke å videreføre ungdomsteamet
ved Nav Ås etter at prosjektperioden gikk ut.

Rådmannen fremmet i den sammenheng en innsparingssak i hovedutvalg for helse
og sosial i februar 2014 (U sak 3/14), hvor dette ble tatt hensyn til.
Hovedutvalget vedtok dette enstemmig. I tillegg ble prosjektrapporten for
ungdomsteamet ved Nav Ås tatt til orientering. (U sak 5/14)

Økonomiske konsekvenser:
Hjemmelen finansieres ved ombudsjetterte sosialhjelpsmidler, slik at det finansieres
innenfor totalrammen til Nav Ås.

Alternativer:
Ikke videreføre ungdomsteamet ved Nav Ås.

Konklusjon med begrunnelse:
Det vises til vedlagt sluttrapport for ungdomsteamet ved Nav Ås.

Ungdomsteamet kan vise til gode resultater, og rådmannen konkluderer med at
ungdomsteamet er et godt –og viktig virkemiddel i forebygging av barne- og
ungdomsfattigdom i Ås kommune.

Rådmannen anbefaler at hjemmelen som veileder ved Nav Ås / ungdomsteamet
opprettes, slik at ungdomsteamet videreføres og går dermed over i ordinær drift ved
Nav Ås, Ås kommune.

Kan vedtaket påklages?
Nei

Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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K-24/14 << Tilbake til saksliste
Høring om endringer i alkoholloven - Åpningstider for salg av
alkoholholdig drikk mv.

Saksbehandler: Jan Einbu Saksnr.: 14/00407-2
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for helse og sosial 10/14 02.04.2014
2 Kommunestyret 24/14 23.04.2014

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 02.04.2014:
Ås kommune slutter seg til helse- og omsorgsdepartementets forslag til endringer av
alkoholloven §§ 2-5, 3-4 og 3-7:

§ 2-5 andre ledd skal lyde:
Utlevering av alkoholholdig drikk ved privat innførsel er forbudt på søn- og
helligdager, 1. og 17. mai.

§ 3-4 tredje ledd skal lyde:
Salg fra AS Vinmonopolets utsalg er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17.
mai.

§ 3-7 tredje ledd skal lyde:
Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og
helligdager, 1. og 17. mai.

_____

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 02.04.2014:
Tommy Skar(A) foreslo følgende alternativ til rådmannens innstilling:

Ås kommune slutter seg ikke til Helse- og omsorgsdepartementets forslag til
endringer i alkoholloven, da det ikke er ønskelig med samfunnsutvikling hvor
alkohol blir mer tilgjengelig.

Votering: Rådmannens innstilling ble tiltrådt 6-3 (V, SV, 1A)

_____

Rådmannens innstilling:
Ås kommune slutter seg til helse- og omsorgsdepartementets forslag til endringer av
alkoholloven §§ 2-5, 3-4 og 3-7:

§ 2-5 andre ledd skal lyde:
Utlevering av alkoholholdig drikk ved privat innførsel er forbudt på søn- og
helligdager, 1. og 17. mai.

§ 3-4 tredje ledd skal lyde:
Salg fra AS Vinmonopolets utsalg er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17.
mai.

§ 3-7 tredje ledd skal lyde:
Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og
helligdager, 1. og 17. mai.
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Ås, 19.02.2014

Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt
Rådmann Helse- og sosialsjef

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for helse- og sosial
Kommunestyret

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Vedlegg:
1 Høringsbrev, endringer i alkoholloven - HODs oversendelsesbrev
2 Høringsnotat om endringer i alkoholloven

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Høringsliste - høring om endringer i alkoholloven

SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt til høring forslag om enkelte endringer i
alkoholloven. Høringsfristen er satt til 28.04.2014.

Fakta:
Hovedendringene er et forslag om at:

AS Vinmonopolet tillates å holde åpent jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften samt
på valgdager/dager for folkeavstemming.
Dagligvarehandelen kan ha alkoholsalg på valgdager/folkeavstemmingsdager.

Høringsinstansene bes dessuten å vurdere følgende:
1. Bør det gjøres endringer i alkoholregelverket for når det kan skje utlevering av

alkoholholdig drikk bestilt via internett eller telefon fra AS Vinmonopolet. (jf.
høringsnotatet pkt. 2.)

2. Dersom utlevering ikke lenger skal begrenses av Vinmonopolets åpningstider,
ber departementet om høringsinstansenes syn på om utleverer i prinsippet bør
stilles fritt til å foreta utlevering hele døgnet eller om det bør settes andre
tidsbegrensninger, for eksempel tilsvarende salgstidene for øl, slik at adgangen
ble utvidet til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 på lørdager. (Jf. høringsnotat
pkt. 5.1)

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/horing-om-endringer-i-alkoholloven--apni/horingsbrev.html?id=749833
http://www.regjeringen.no/pages/38604911/hoeringsnotat_aapningsdager.pdf
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Bør en eventuell endring for AS Vinmonopolet følges av tilsvarende endring for
adgangen til utlevering av privatimportert vare.

Ås kommune har gitt 1 salgsbevilling for 2 vinmonopolfilialer samt 7 salgsbevillinger
for alkohol for dagligvareforretninger i inneværende bevillingsperiode (07.2012 –
06.2016).

Rådmannen vektlegger endringsforslag for alkoholloven §§ 3-4 og 3-7.

Vurderinger

Vurdering av alkoholpolitiske konsekvenser:
Departementet antar at flere åpningsdager for Vinmonopoletog dagligvarehandelen
vil føre til noe mersalg, men de ekstra dagene vil også ta salg fra øvrige salgsdager.

For valgdagene viser departementet til at tilgjengelighetsbegrensninger for
alkoholsalg har en kulturell og historiske begrunnelse. Formålet med forbudet var å
understreke det høytidelige ved valghandlingen og å forebygge at personer møter
beruset opp for å avgi stemme.
Departementet viser dessuten til at skjenkeforbudet på valgdager er opphevet, og at
det uansett omsettes alkohol på valgdagen. Det vises også til at dagens valgordning
innebærer at svært mange forhåndsstemmer. Forbud mot alkoholsalg på valgdagen
blir dermed en symbolregel uten særlig faktisk innhold. (fra Høringsnotatet 5.0 s.4.)

Rådmannen slutter seg til departementets vurderinger av alkoholsalg på valg- og
folkeavstemmingsdager.

Om åpning av Vinmonopolet i på dager i tilknytning til høytidene uttaler departementet:
Når det gjelder jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften stiller saken seg noe
annerledes. Dagene er knyttet til høytider og for mange til langfri, perioder hvor vi
vet at det konsumeres mye alkohol og hvor behovet for beskyttelse kan være
ekstra stort. På den annen side må det kunne legges til grunn at å åpne for salg
fra Vinmonopolet på disse dagene, bare vil ha marginale alkoholpolitiske
konsekvenser, ikke minst fordi salg av øl mv. fra dagligvarehandelen uansett er
tillatt disse dagene. (fra høringsnotat pkt. 5.0)

Rådmannen deler departementets vurdering at å åpne for salg ved Vinmonopolet på
angitte dager tilknyttet høytider har marginale alkoholpolitiske konsekvenser.

Departementet peker på de personalpolitiske konsekvensene for Vinmonopolets
ansatte som har tariffestet fri på disse dagene. Rådmannen mener at dette bør være
opp til de berørte parter (Vinmonopolets ansatte m/fagforeninger, arbeidsgiver og
eier) å finne løsninger på dette.

Siden Ås kommune har to sentralt beliggende vinmonopolfilialer i kommunen, antas
det at et fåtall av kommunens innbyggere benytter seg avbestillingsmuligheter av
polvarer via post eller hjemmelevering.
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Alternativ til innstillingen kan være:
Det åpnes for alkoholsalg på nyttårsaften for AS Vinmonopolet samt på
valgdager/folkeavstemmingsdager.
Det åpnes for alkoholsalg for dagligvarehandelen på
valgdager/folkeavstemmingsdager.

Alkoholloven §§ 3-4 og 3-7 tilpasses forslaget.

Vurderinger av framsatt alternativ:

Rådmannens alternativ går i retning av en mer moderat utvidelse av antallet
salgsdager.

Forslaget vektlegger at Vinmonopolets åpningstider bør begrenses i forbindelse med
langfri tilknyttet høytider. I disse periodene vet man atdet konsumeres mye alkohol
som igjen kan medføre rusproblemer. Ved ikke å tillate salg ved Vinmonopolet jul-,
påske- og pinseaften antas det at alkoholkonsumet kan begrenses noe i disse
høytidene. Samtidig vil det gi en symboleffekt å holde stengt på disse dagene.

I alternativet vektlegges det at nyttårsaften allerede er en stor omsetningsdag for
dagligvarehandelen av alkoholvarer og at det derfor bør være naturlig at AS
Vinmonopolet holder åpent for å tilby alkoholvarer i alkoholgruppe 2 og 3.

Alternativet berører ikke departementets forslag til endringer av alkoholloven § 2-5.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at Ås kommune slutter seg til departementets endringsforslag,
jf. rådmannens innstilling. Det vurderes at forslaget om flere åpningsdager vil ha
marginal virkning på det totale alkoholforbruket i kommunen.
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K-25/14 << Tilbake til saksliste
Omorganisering av styreform i Ås frivilligsentral

Saksbehandler: Bente Sperlin Saksnr.: 14/01032-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Ås eldreråd 9/14 01.04.2014
2 Kommunalt råd for funksjonshemmede
3 Hovedutvalg for helse og sosial 8/14 02.04.2014
4 Kommunestyret 25/14 23.04.2014

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 02.04.2014:
Styreform i Ås frivilligsentral endres fra 7 til 3 medlemmer. 2 medlemmer skal være
frivillige, 1 medlem skal være fra Ås kommunes administrasjon. Daglig leder er
sekretær for utvalget.

Det opprettes arbeidsgrupper med frivillige.

_____

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 02.04.2014:
Anne Odenmarck foreslo følgende endringer av rådmannens innstilling, første
setning:

Styreform i Ås frivilligsentral endres fra 7 til 3 medlemmer. 2 medlemmer skal
være frivillige, 1 medlem skal være fra Ås kommunes administrasjon. Daglig
leder er sekretær for utvalget.

Votering:
Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig tiltrådt.

_____

Ås eldreråds behandling 01.04.2014:
Rådet drøftet seg frem til følgende tilleggsforslag:
Frivillige bør være sterkt representert i styret.

Votering:
Rådmannens innstilling med rådets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Ås eldreråds uttalelse/vedtak 01.04.2014:
Styreform i Ås frivilligsentral endres fra syv til fire medlemmer og daglig leder.

Det opprettes arbeidsgrupper med frivillige.

Frivillige bør være sterkt representert i styret.

_____
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Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 01.04.2014:
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kommunalt råd for funksjonshemmedes vedtak/uttalelse 01.04.2014:
Styreform i Ås frivilligsentral endres fra syv til fire medlemmer og daglig leder.

Det opprettes arbeidsgrupper med frivillige.

_____

Rådmannens innstilling:
Styreform i Ås frivilligsentral endres fra syv til fire medlemmer og daglig leder.

Det opprettes arbeidsgrupper med frivillige.

Ås, 07.03.2014

Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt
Rådmann Helse- og sosialsjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Ås eldreråd
Kommunalt råd for funksjonshemmede
Helse og sosialutvalget
Kommunestyret

Vedlegg:
Ingen

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Ingen

Vedtak i saken sendes til:
Saksbehandler
Daglig leder Ås frivilligsentral
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Norges frivilligsentraler er underlagt Kulturdepartementet (KUD).
Dagens styreform av frivilligsentralen er tidligere vedtattav kommunestyret. Høsten
2003 var siste kommunestyrebehandling av styresammensetningen.
Norges frivilligsentraler har de siste ti år gjennomgått store endringer hva gjelder
driftsform, tilbud til innbyggerne, samarbeidsformer og måte å drifte på. Svært få
frivilligsentraler i Norge driftes likt, og alle er unike da det er innbyggerne som
bestemmer hva en frivilligsentral skal være. Erfaringer de siste årene tilsier derfor en
annen styreform enn vi har i Ås i dag.
En ser derfor at «arbeidsgrupper» heller kan utgjøre det tidligere styrer gjorde, og at
et styre tar seg av det administrative, sammen med daglig leder.
Rådmannen foreslår et styre på fire personer og daglig leder, med ansvar for
regnskap, budsjett, og rammer for drift. Styret har ansvar for ansettelse av daglig
leder. Det avholdes 4 styremøter per år.
Organisering av frivilligsentralen med et styre og arbeidsgrupper, vil gi en mer
dynamisk drift enn i dag. Arbeidsgruppene vil variere i henhold til sentralens
virksomhetsplan. Det vil bli nedsatt arbeidsgrupper i henhold til forskjellige prosjekter.
En slik organisasjonsform vil gi de frivillige eierskap til tiltakene, og dermed større
grad av egeninnsats i gjennomføringen.
Rådmannen hevder at det viktigste er at de frivillige deltar i driften og tiltakene i regi
av frivilligsentralen.

En frivilligsentral er til for at de frivillige skal få utført ønsket arbeide. Det er i første
omgang daglig leders hovedansvar og prioritet å bidra til at dette skjer.
Holde kontakt med frivillige, invitere til dialog og bidra til organisering av tiltak og
gjennomføring.

Fakta i saken:
Dagens styreform er vedtatt av kommunestyret. Høsten 2003 var siste
kommunestyrebehandling av styresammensetningen. Styret i Ås frivilligsentral består
av syv medlemmer. Disse representerer kommunestyret, lag og foreninger i Ås
kommune, alle «bygder» er representert. Dagens organisering av styret bidrar ikke til
den aktivitet som ønskes.
Dagens styresammensetning:

Styremedlemmer: Vara:
Bente Sperlin Marit Roxrud Leinhardt Ås kommune
Randi Brækkan Aina Sollie Redd Barna
Mette Figge Bente Sneis Nordby
Per R.K. Killingmo Hanne Støkken Kroer
Ivar Ekanger Rubina Mushtaq Kommunestyret
Unn Hegg Birgit Gullerud Lions Club Eika
Inger Johanne Hoftun Eva Moe Johansen Sanitetsforeningen

Vurdering:
Ut fra erfaringer de siste ti år, foreslår rådmannen nå en annen styreform.
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Forslag til ny styreform:

Styret:
Et styre på fire personer samt daglig leder, som har ansvar for regnskap, budsjett,
enkle rammer for drift, med ansvar for ansettelser (se over).
Styret er ansvarlig for å sende årsmelding og regnskap, og søke om midler til drift fra
KUD innen 30.juni hvert år.
Avholde 4 styremøter pr år.

Forslag til sammensetning av styret:
Styret har vedtatt en endring av driftsform for å skape en mer effektiv driftsform i det
daglige arbeidet.
Frivilligsentralen i Ås består av en 100 % stilling, og det er stor aktivitet i forhold til
tiltak. Det fører til at man trenger arbeidsgrupper som bidrar til driften av tiltakene.
Styret er foreslått satt sammen av følgende representanter:

2 representanter fra Ås kommune:
Folkehelsekoordinator, en representant fra f. eks. teknisk etat.
2 representanterfra de frivillige (fra arbeidsgruppene)

Daglig leder i frivilligsentralen.

Arbeidsgrupper:
Frivillige utgjør arbeidsgrupper i henhold til prosjekter og tiltak med mulighet for å
skape nye kreative prosesser og legge frem saker for styret.
Arbeidsgruppene får egne mandat for gjennomføring av tiltak. To personer fra
arbeidsgruppene får en plass i styret for å ivareta frivilliges interesser.

Denne organiseringen av frivilligsentralen med et styre og arbeidsgrupper, vil gi en
mer dynamisk drift enn i dag.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen

Konklusjon med begrunnelse:
Ut fra erfaringer de siste år, foreslår rådmannen en annen styreform:
Et styre på fire personer og daglig leder, som har ansvar for regnskap, budsjett,
enkle rammer for drift samt ansvar for ansettelser.

En ny organisering av frivilligsentralen med en foreslått styresammensetning og
arbeidsgrupper som får ansvar for forskjellige prosjekter, gir en mer dynamisk og
hensiktsmessig drift enn i dag.

Rådmannen anbefaler at styreform i Ås frivilligsentral endres.

Kan vedtaket påklages? Nei

Ikrafttredelse av vedtaket:
Årsmøtet 2014, torsdag 22.mai kl 18.00
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K-26/14 << Tilbake til saksliste
Helårsrenovasjon for fritidsboliger

Saksbehandler: Lillann Skuterud Hansen Saksnr.: 14/01025-2
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 32/14 03.04.2014
2 Kommunestyret 26/14 23.04.2014

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 03.04.2014:
Eiere av fritidsboliger i Ås kommune gis mulighet for å velge mellom
helårsrenovasjon og hytterenovasjon. Ikrafttredelse fortløpende etter vedtak.

_____

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 03.04.2014:
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.

_____

Rådmannens innstilling:
Eiere av fritidsboliger i Ås kommune gis mulighet for å velge mellom
helårsrenovasjon og hytterenovasjon. Ikrafttredelse fortløpende etter vedtak.

Ås, 19.03.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Kommunestyre

Vedlegg:
Forskrift for husholdningsavfall i Ås kommune
E-post fra Follo Ren IKS datert 170314.msg

Vedtak i saken sendes til:
Saksbehandler
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Ås kommune tillater ikke helårsrenovasjon for fritidsboliger. Mange av fritidsboligene i
kommunen benyttes som bolig, og det er et økende problem med avfall fra disse
eiendommene i vinterhalvåret. Rådmannen ser nå at det er nødvendig å la
fritidsboliger få helårsrenovasjon for å hindre at det oppstår forurensningsproblemer
med avfall i og rundt kommunens hytteområder.

Fakta i saken:

Renovasjonsløsning for fritidsboliger:
Kommunestyret i Ås vedtok for mange år tilbake at fritidsboliger i Ås kommune ikke
skal få helårsrenovasjon, kun hytterenovasjon. Bakgrunnen for vedtaket var at det
ikke skulle tilrettelegges for at folk kan bosette seg i fritidsboliger. Innsamling av
hytterenovasjon er begrenset til perioden 15. mars –15. oktober.

De fleste fritidsboliger i kommunen har fortsatt bare hytterenovasjon, men det har
feilaktig blitt gitt helårsrenovasjon til noen fritidsboliger opp gjennom årene.

Ås kommune og Follo Ren IKS har i flere år merket en økende tendens til at eiere av
fritidsboliger ønsker å gå over til helårsrenovasjon. Årsaken til dette er todelt:

1. Mange ønsker å benytte fritidsboligen som hytte også i perioden fra 15.
oktober til 15. mars.

2. Flere og flere fritidsboliger blir tatt i bruk som boliger.

Når folk bosetter seg –ofte med hele familier –i fritidsboliger og ikke får hentet avfall
i perioden 15. oktober –15. mars, oppstår det et forurensningsproblem. Avfall blir
kastet i friområder, hager, grøfter osv. Mange kjøper grønne ekstrasekker som de
setter frem for henting i utkanten av hytteområdene. Ekstrasekker kan kjøpes for kr.
50 per stykk hos enkelte dagligvareforretninger, byggevareforretninger og
bensinstasjoner i området. De selges også på gjenvinningsstasjonene.
Ekstrasekken settes ved siden av en restavfallsbeholder med løpende abonnement
på ordinær tømmedag.

Det største problemet foreligger ved Tømrernes feriehjem. Dette er naturlig fordi
dette feltet er det største hytteområdet i Ås kommune. Problemene som oppstår er
beskrevet i vedlagte e-post fra Follo Ren IKS. Flere av hyttene benyttes som bolig,
og i vintersesongen settes grønne ekstrasekker ved Nessetveien/innkjørselen til
Nedre Bekk vei. Her er det ingen restavfallsbeholdere med løpende abonnement, og
renovatøren skal derfor teoretisk sett ikke ta med seg disse sekkene. For å få
forhindre forurensningsproblemer, har Follo Ren IKS likevel sendt ekstra biler for å få
hentet disse sekkene. Dette medfører ekstrakostnader som påføres kommunens
øvrige abonnenter. Dersom avfallet blir stående, kommer det fugler, mus, rotter og
andre skadedyr som drar avfallet utover. I tillegg skjer det ofte at folk setter fra seg
annet type avfall rundt slike samlingssteder, også spesialavfall.

Frogn og Nesodden kommuner, tillater helårsrenovasjon på fritidsboliger for de som
ønsker dette.
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Vurdering:
Rådmannen ser at det er nødvendig å la fritidsboliger få helårsrenovasjon for å
hindre at det oppstår forurensningsproblemer med avfall i og rundt kommunens
hytteområder.

Ulempen med å tillate helårsrenovasjon, er at det blir enklere å bosette seg i
fritidsboliger. Erfaringen fra de siste årene, viser imidlertid at folk bosetter seg i
fritidsboliger uansett. Som forurensningsmyndighet mener rådmannen derfor at det
er riktig å tillate helårsrenovasjon for fritidsboliger.

Økonomiske konsekvenser:
Kommunal renovasjonsordning drives til selvkost og det har derfor ingen økonomisk
konsekvens for kommunen.

Dersom Follo Ren IKS må fortsette å hente ekstrasekker fra hytteområdene utenom
ordinære tømmeruter, vil dette medføre økte kostnader. Disse kostnadene vil bli
overført til abonnentene og medføre høyere gebyr for kommunens øvrige
abonnenter.

Alternativer:
Et alternativ til ikke å tillate helårsrenovasjon på hytter, er at kommunen aktivt går inn
og sørger for at fritidsboliger ikke blir bebodd. Dette er ressurskrevende, og kan trolig
ikke gjennomføres med dagens ressurser/bemanning.

Dersom helårsrenovasjon ikke tillates på fritidsboliger, men folk likevel får lov til å bo i
fritidsboligene, vil problemene med husholdningsavfall som dumpes på egen og
andres eiendom, bare fortsette.

Konklusjon med begrunnelse:
Rådmannen anbefaler at Ås kommune tillater helårsrenovasjon for fritidsboliger for å
unngå at det oppstår forurensningsproblemer med avfall i og rundt hytteområdene.

Kan vedtaket påklages?
Nei

Ikrafttredelse av vedtaket:
Fortløpende.
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K-27/14 << Tilbake til saksliste
Husholdningsrenovasjon for gårdsbruk

Saksbehandler: Lillann Skuterud Hansen Saksnr.: 14/01025-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 33/14 03.04.2014
2 Kommunestyret 27/14 23.04.2014

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 03.04.2014:
1. Ås kommune pålegger gårdsbruk kommunal renovasjon for husholdningsavfall

fra 1.7.2014.
2. Antall abonnement per gårdsbruk reguleres etter «Forskrift om husholdningsavfall

i Ås kommune».

_____

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 03.04.2014:
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.

_____

Rådmannens innstilling:
1. Ås kommune pålegger gårdsbruk kommunal renovasjon for husholdningsavfall

fra 1.7.2014.
2. Antall abonnement per gårdsbruk reguleres etter «Forskrift om husholdningsavfall

i Ås kommune».

Ås, 19.03.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Kommunestyre

Vedlegg:
Forskrift for husholdningsavfall i Ås kommune 211112
http://www.as.kommune.no/vann-og-avloep.138107.no.html
Forurensningsloven: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6#KAPITTEL_5

http://www.as.kommune.no/vann-og-avloep.138107.no.html
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6#KAPITTEL_5
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Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Ingen

Vedtak i saken sendes til:
Saksbehandler

SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Det har vært ulik praksis i forhold til kommunal renovasjon på gårdsbruk. Vi ønsker å
foreta en opprydding i disse forholdene ved å få et politisk vedtak på at avfall fra
husholdninger på gårdsbruk skal regnes som husholdningsavfall (ikke næringsavfall)
og at antall abonnement skal reguleres etter «Forskrift for husholdningsavfall i Ås
kommune».

Fakta i saken:

På starten av 2000-tallet kom det nytt sentralt regelverk som medførte at
kommunene måtte skille mellom husholdningsrenovasjon og næringsavfall.
Husholdningsavfall er underlagt kommunal renovasjon (Forurensningsloven § 30),
mens produsenter av næringsavfall selv kan velge hvilket foretak de benytter til
innsamling og behandling av avfall. Follo Ren IKS tilbyr denne tjenesten til
næringsdrivende, men det finnes også andre aktører i markedet.

I «Forskrift for husholdningsrenovasjon i Ås kommune» er husholdningsavfall
definert som avfall fra private husholdninger. Vi mener at avfall som oppstår som en
del av husholdningen på et gårdsbruk må regnes som husholdningsavfall på lik linje
med avfall fra andre boliger, og derfor underlegges «Forskrift for
husholdningsrenovasjon i Ås kommune». Avfall som oppstår i forbindelse med driften
av gården –for eksempel tomsekker fra såkorn og gjødsel –er å betrakte som
næringsavfall.

De fleste gårdsbruk i kommunen har per i dag ett eller flere abonnement på
husholdningsrenovasjon. Noen gårdsbruk har imidlertid ingen abonnement fordi det
har vært usikkert om de skulle regnes som næringsavfall eller husholdningsavfall, og
de har fått slippe å ha abonnement på husholdningsrenovasjon. Andre igjen har for
få abonnement i forhold til antall boenheter og bestemmelsene i forskriften.

Vurdering:
I henhold til Forurensningsloven § 30 skal kommunen sørge for innsamling av
husholdningsavfall. Som beskrevet ovenfor har det vært ulik praksis til nå. Vi mener
at alt husholdningsavfall fra gårdsbruk skal underlegges kommunal renovasjon og
«Forskrift for husholdningsrenovasjon» fordi:

1. Type avfall fra husholdninger er likt enten det kommer fra privat husholdning
på gårdsbruk eller andre boliger.
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2. Kommunen har plikt til å sørge for innsamling av husholdningsavfall, og ved å
unnlate gårdsbrukene, mister vi kontrollen med husholdningsavfall fra
gårdsbrukene.

3. Tvungen innsamling av husholdningsavfall fra gårdsbruk likestiller
husholdningsavfall fra boliger på gårdsbruk med husholdningsavfall fra andre
boliger i kommunen.

4. Reglene om antall abonnement i «Forskrift for husholdningsavfall i Ås
kommune» må også gjelde for gårdsbruk. Annen behandling avdisse
boligene vil skape skjevheter; spesielt for de som leier ut boliger.

Økonomiske konsekvenser:
Kommunal renovasjonsordning drives til selvkost og har derfor ingen økonomisk
konsekvens for kommunen.

Alternativer:
Alternativet er å la eierne av gårdsbruk levere/få samlet inn husholdningsavfallet
sammen med næringsavfallet. Dersom de slipper kommunal innsamling av
husholdningsavfall, vil kommunen miste kontroll med husholdningsavfall fra
gårdsbruk, samtidig som det vil kunne virke urettferdig ovenfor andre boligeiere i
kommunen.

Konklusjon med begrunnelse:
Rådmannen anbefaler at husholdningsavfall fra gårdsbruk skal anses som
husholdningsrenovasjon på lik linje med avfall fra andre boliger. «Forskrift for
husholdningsrenovasjon i Ås kommune» må da gjelde også for gårdsbruk. Reglene
om antall abonnement per boenhet må være likt for boenheter på gårdsbruk som for
andre boliger.

Kan vedtaket påklages?
Nei

Ikrafttredelse av vedtaket:
1.7.2014
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K-28/14 << Tilbake til saksliste
Søknad om fritak fra kommunale verv - Mackenzie (FrP) - Nyvalg

Saksbehandler: Rita Stensrud Saksnr.: 14/00873-3
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Formannskapet 20/14 09.04.2014
2 Kommunestyret 28/14 23.04.2014

Formannskapets innstilling 09.04.2014: (med forbehold om godkjenning)
Alexander Mackenzie (FrP) fritas fra sine kommunale verv ut perioden.

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

Konsekvenser for kommunestyret:
Det foretas nytt valgoppgjør i kommunestyret slik:
Etter opprykk i vararekken for Fremskrittspartiet blir Bjørn Kristoffersen nytt
varamedlem i kommunestyret på plass nr. 7.

_____

Formannskapets behandling 09.04.2014:
Arne Hillestad (FrP) fremmet forslag om at saken avgjøres i kommunestyret.

Votering: FrP’s forslag ble enstemmig vedtatt.

_____

Saksfremlegg:

Ordførers innstilling:
Alexander Mackenzie (FrP) fritas fra sine kommunale verv ut perioden.

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

Konsekvenser for kommunestyret:
Det foretas nytt valgoppgjør i kommunestyret slik:
Etter opprykk i vararekken for Fremskrittspartiet blir Bjørn Kristoffersen nytt
varamedlem i kommunestyret på plass nr. 7.

Ås, 24.03.2014

Johan Alnes
Ordfører
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Avgjørelsesmyndighet:
Formannskap

Behandlingsrekkefølge:
Formannskap

Vedlegg:
1. Oversikt over aktuelle utvalg

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Begrunnet søknad om fritak datert 24.02.2014
(unntatt offentlighet iht. offl. § 13/fvl. § 13)

Vedtak i saken sendes til:
Alexander Mackenzie
Bjørn Kristoffersen med informasjonsbrev og taushetserklærings-skjema
Valgt representant i Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Referatsak i Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Politisk sekretariat for oppdatering av SRU og styrevervregister

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:
Alexander Mackenzie (FrP) søker i e-post av 24.02.2014 om fritak fra sine politiske
verv i Ås kommune. Begrunnelse fremgår av søknad som ligger i saksmappen.

Alexander Mackenzie innehar følgende verv per 24.02.2014:
Varamedlem i kommunestyret
Varamedlem i Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Fritaksregler, jf. kommuneloven § 15-2, utdrag:
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.

I lovkommentarene til koml. § 15, står det bl.a.:
Fritak er betinget av at vedkommende «ikke uten uforholdsmessig vanskelighet
eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet». Fritaksgrunn vil i første rekke
være at søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller andre velferdsgrunner gjør det
ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører.
Finner kommunestyret at lovlig fritaksgrunn er til stede, må det deretter vurdere
om det er rimelig å innvilge søknaden. Her må det tas hensyn både til søkerens
og kommunens situasjon. Blant annet må en ha det for øye at en ikke fritar så
mange personer at det blir for få igjen å velge imellom, f.eks. til ordførervervet.
Det har ikke vært meningen at de nye bestemmelsene skal bli brukt for å frita

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2
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personer i særlig stor utstrekning. Kommunestyret bør være varsomme med å
innvilge søknader om fritakelse.

Nyvalg, jf. kommuneloven § 16, utdrag:
5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet

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

6. Ved suppleringsvalg etter nr. 5 kan vedkommende gruppe selvutpeke den som
skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter
kommunestyret, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er
oppfylt.

Valgloven § 14-2, utdrag.
Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg til kommunestyret
2. Det skal også foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentantplass er blitt ledig,

dersom ordføreren finner dette nødvendig.

Kommunestyrets delegasjonsvedtak 03.04.2013, K-sak 17/13:
Myndighet til å innvilge fritak og foreta nyvalg delegeres formannskapet der lovverket
gir adgang til dette.

Vurdering av saken og konklusjon:
Ordfører vurderer at begrunnelsen for fritak oppfyller lovens krav og anbefaler at
søknaden imøtekommes. Ordfører finner det nødvendig at detforetas nytt
valgoppgjør for kommunestyrets vararekke. Begge valg kan foretas i henhold til
delegert myndighet i K-sak 17/13.

Ikrafttredelse av vedtaket:
Vedtaksdato.

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2
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